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. Verschijnt eiken Vrijdag avond

ABONNEEltT^U OP
ADVERTËÈ

« HET

ABONNEMENTEN t
BINNENLAND: Een laar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; •
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BUITENLAND: I I frank.

Bericht aan de
Vischhandelaars

De vischhandélaars worden verzocht
j verandering van woonst, installatie
herinrichting van hun winkel vooraf-
andelijk de Hoofdgroepeering «Visch
Visscherij producten » te raadplegen,

elke dienaangaande nuttige inlichtin-
m kan ^verstrekken inzake doelmatig-
?id en aanpassing aan- plaatselijke toe-
anden. ". '
De Hoofdgroepeering 'wijst er de be-
nghebbenden op, dat de bezoeken uit-
uitend 's Woensdags plaats hebben.

Aankoopen van
isscharsvaartitigen

lAan degenen die het Inzicht zouden
lebben een vaartuig te koópen of over
t nemen om er de visscherij mede te
fcdrijyen, om hst even of het reeds in
V. vaart is of niet, maakt de Directeur
b den Zeevisscherijdienst het volgende
pend: •
I Vooraleer eenige verbintenis aan te
laan is het geraadzaam hem de zaak te
Jiderwerpen,' ten einde zich niet blo^t;

stellen aan teleurstellingen in ver-
bnd met de toelating tot ylsschen.
(Bureel: Oudstationsgebouw Oostende.
iSpreekuur: lederen Donderdag van
4<Ltdt 12 en van 14:30 tot 17 uur.
' Oostende;?dèn~ïö-2-?42;;;ï:••-;?:-**ïr • : •'•'':•

; '... ' De Directeur,
*K->: A. Eberhardt.

De Vischaanvoer
Einde December nam de haringvangst

een aanvang. De toevoer was van zulken
omvang dat deze vangst a l s ' een ware
zegen mag beschouwd worden, want alle'
gemeenten vanaf. 10.000 inwoners en be-
paalde nijverheidsgémeenten, hebben tot
heden rijkelijk van deze voedzame visch-
sobrt kunnen genieten. • ' " • „ .

Tot op 14 Februari werd ongeveer
7.516.660 kg haring aan. wal gebracht!
Het was een Weldaad voor de bevolking
die er kon van genieten en een kracht-
toer voor de Hoofdgroepeering «Visch en
Visscherij producten». Deze heeft in stilte
gewerkt, bewust van haar opdracht.
Zware moeilijkheden heeft zij met be-
scheiden middelen overwonnen; in het
volbrengen dezer taak ligt dan ook haar
grootste voldoening. N

Hier is ook gelegenheid om over de
voedingswaarde" van haring te spreken.
In de veronderstelling dat vlèesch nog
zijn voedende bestanddeelen heeft van
vroeger, hetgeen wel niet zal zijn, vin-
den wij in kalfvleesch, achterkwartier,
19.21 p.c. eiwit eh 7.89 vetstof; haring
16.40 p.c. eiwit en 5.78 vet; de verhouding
blijft hier dus op geheel de lijn.

Haring, welke vroeger het biefstuk der
armen werd genoemd, wordt nu door de
rijken gegeerd, maar iedereen had ge-
iegenheid'aah deze voedende waar tè ko-
men, dank het verdeelingsstelsel der
Hoofdgroepeering.

Jammer dat het haringseizoen op zijn
einde, loopt; wat krijgen wij dan? Daar
zorgt -de 7Hppfdgroepeeririg--«iVisch-en
Visscherïjpröducten >" voor ! r '

Uit Handel en Distributie.

Toekomstplannen
— Krediet- en Verzekeringswezen

in de Zeevisscherij
: (vervolg)

De Algemeene Spaar- en Lijfrentekas
iheel zeker ten volle in haar sociale rol
[anneer zij kapitalen ter beschikking
M van kleine ondernemingen. Immers,

erond van de speciale bedrijvigheid
haar is opgelegd, werft zij haar

nenteele aan bij de werkende standen
ir bevolking:
Het is dan ook maar billijk dat een
lerkelijk gedeelte van haar beleggingen
ar. bedoelde klienteel ten goede komen.
De Algemeene Spaar r en Lijfrentekas
ordt er door verschillende wetten toe
Jmachtigd een gedeelte van haar ka-
talen te besteden aan sociale werken
n bate van bedoelde standen der be-

g.
De leeningen worden aan die werken
gen uiterst voordeelige voorwaarden
«gestaan; onder meer is de rentevoet
lerkelijk lager dan de normale geld-
uur. • - : ' •' - •
Sommige maatregelen schijnen zich
tthtans op te dringen om te verhinde-
n dat de lofwaardige sociale inzichten
»n het beheer der Algemeene Spaar-
11 Ujfrentekas hun doel missen.
Zoo zou er bijvoorbeeld dienen voor
•zorgd te worden dat de geleende ka -
talen bij voorkeur rechtstreeks wor-
•n toegekend aan den schipper van het
aartuig en niet aan een tusschenper-
«n of vennootschap die de met geleend
!lü aangeschafte vaartuigen verkoopt
*n een of ander schipper, mits regel-
atige afbetalingen, doch onder voor-
warde dat de verkoop verbroken wordt
*> de afbetalingen niet regelmatig ge-
bieden. Zulke schippers zijn dan nog
et altijd vrij hun benoodigdheden jte
»pen waar het hun belieft.
Het spreekt van.zelf dat dit voor alle
trokken partijen onaangename ver-
gingen, kan teweeg brengen die aan-
ging geven tot allerlei twisten en pro-
«en, die van aard zijn om de krediet-
mchtingen In 't algemeen terecht of
n onrechte bij de vlsschers in een on-
'istig daglicht te stellen.
Men kan zich ook afvragen waarom de
'?emeenë Spaar- en Lijfrentekas haar
«vlucht moet nemen tot-twee verschil-
d e kredietkassen die, net als hun
'stervennootschappen op verzèkerlngs-
•oled — die trouwens respectievelijk
*>r dezelfde groepen beheerd wórden
"hun klienteel zoeken In onze betrek-
E1'Jk kleine vlsschersvloot en belde sa-
en hoogstens vijftig klienten tellen.
<*>r samenwerking of versmelting zou-
n hier alweer nuttelooze kosten kun-

:n vermeden worden.
zoo komt men als vanzelf tot de

lachte d£t. zoo kllekjesgeest en elgen-
'ang nu toch eens, goedschiks of
faadschlks, op den achtergrond kön-
•n treden en de plaats ruimen voor een
•rflraagzame en nuttige samenwerking,

Algemeene Onderlinge Herverzeker
'gsbond voor Visscherljvaartulgen,
»arvan wij In he t begin van dit hoofd-
ek de oprichting voorstonden, de aart-
fwezen tnstêlirhg zou zijn om eene »te-
*e krédletfcas te stichten.

Waar zouden de aanzienlijke reserven
die deze algemeene herverzekerlngsbond
ria korten tijd zou bezitten beter kunnen
besteed worden dan In kredietverrich-
tingen ten gunste van de eigen vis-'
scherijnij verheid en gewaarborgd door
eerste rang hypotheken.

Eveneens op onderlinge leest geschoeid,
bestuurd door mannen van het vak, bij-:
gestaan door een beheerraad van be-
trokken scheepseigenaars, zou deze kre-
dletkas er alle belang bij hebben haar
beheerskosten tot een minimum te her-'
leiden om de beschikbare gelden in de
gunstigste voorwaarden tot behoud en
ontwikkeling der vloot te kunneri aan-
wenden. Of zulks thans door de twee on-
dersteunde kredietkassen gedaan wordt,
kan sterk betwijfeld worden: men kient
immers den boom aan zijne vruchten.

Een onderlinge visscherskredietkas zou
niet alleen het volle vertrouwen verdie-
nen van de Algemeene Spaar- en Lijf-
rentekas die door haar bemiddeling haar
sociale zending zou kunnen voortzetten,
maar misschien zouden ook de visch-
handelaars en leveranciers van allen
aard die met de visscherij leven, hun
spaargeld toevertrouwen aan eene goed
beheerde Algemeene Visscherskredietkas
waarvan zij de werkzaamheden zouden
kunnen volgent liever dan het te beleg-
gen In Braziliari Tractlons, Sennah Rub-
ber of andere vreemde ondernemingen
waarvaft ze doorgaans niet eens weten
waar ' zé^ juist gelegen zijn en wat ze
eigenlijk verrichten.

Wie vooral belang zouden hebben bij
de stichting van dergelijke Algemeene
Onderlinge Kredietkas zijn de vlijtige en
bekwame schippers die eigenaar wen-
schen te worden van het vaartuig dat
zij voeren. Het ware zelfs wenschelijk
dat dergelijke K&s zoo spoedig mogelijk
zou opgericht worden, om de werkzame
doch argelooze schippers té vrijwaren
tegen de bekoring om akkoorden af te
sluiten met allerlei geldschieters die er
enkel op uit zijn den vlsscherman uit
te buiten en de groote winsten voor zich
zelf te houden.

Daar.de visscherij thans eèn winst-
gevend bedrijf mag genoemd worden Is
dit gevaar volstrekt niet denkbeeldig:
herbergiers, goudsmlds, allerhande han-
delaars traflcanten In de zwarte markt
die geld beschikbaar hebben werpen zich
thans op de aeeyisscherlj en men zou
wellicht Verbaasd staan over den Inhoud
van de overeenkomsten die zij trachten
aan onze weinig geletterde schippers op
te dringen.

Nu er een stuk brood te verdienen is
zou de leus dienen ie zijn: de visscherij
aan den vlsschêr ert het krediet aan de
bekwaamsten. .

De groote op commercleelen1 voet' In-
gerichte reederljen — die zich thans
trouwens allen In den vreemde bevinden
— staan natuurlijk aan dergelijke ge-
vauen nfet bloot, ZIJ (beschikken over
krediet PU de gtoote banken met de-
welke, zij regelmatig zaken doen en die
namelijk hun aktles aan den man bren-
gen/ -^ •-•• K" • . , " • • • ' . • . • . • .......'

, (Zit vervolg blr 4). ,

De Haringvisscherij
Niettegenstaande de bittere koude gaat

de haringvisscherij nog voort zijn gang en werd
Maandag jl.Jnog 225.000 kg. door de Belgische
visschefs aangevqprd..

Het haringselzoen loopt echter lang-
zaam ten einde en de huidige Oosten-
winden zullen in elk geval geen verlen-
ging beteekenen van deze voor onze be
volking zoo welkome visscherijprodukten.

We hadden Dinsdag de gelegenheid een
kijkje te nemen op den toestand.

:We woonden het laden van 25 wagons
haring bij, waarvan vier voor Brussel,
twee voor Brugge, twee voor Luik, twee
voor Denderleeuw, enz... bestemd waren.
"Elke wagon houdt ongeveer 9.000 kg.
haring in en zoo krijgt elke groote stad
of iridustriecèntrum zijn beurt.

We vertrokken met de autocardlenst
van 13 uur van het stationplein en arri-
veerden te 14.30 uur aldaar.
, Bij een strenge Oostenwind ging het

vervoer zijn gang. .
Dat er al'eens gesakkerd en gevloekt

wordt, valt te begrijpen,; daar niet alleen
de strenge winter, maar ook ~ de gebrek-
kige haven en middelen waarover men
beschikt daartoe aanleiding geven.

Voeg daarbij de Frahsclie afgunst en
hun gebrek aan energie om vlug>.werk
te. leveren'en .•men zal Inzien dat' alles
hier met altijd van een leien dakie loopt

Onze jongens houden er echter den

niöéd in, worden goed betaald en zorgen
zelf voor hun voeding.

Dé moraal is goed en ook de verdienste.
'iHeriri Willems loopt er natuurlijk zoo-

alslaltijd rond, steeds bekommerd opdat
ailès in zijn puntjes zou geschikt zijn.

Daartegenover staat ' de 'dikke Victor
Osterwind, die kalm, maar steeds met
een uitstekehden geest, de goede noot
eirjln houdt.

j?e waterschoutsagentèn hebben er de
hahden vol en kennen slechts rust als
de^visschers in zee zijn. • • •

tfagegaan wordt er een tiental vaar-
tuigen .te doen blijven om er ook de ge-
wone visschérij te bedrijven. Dit ware
misschien nog zoo slecht niet, daar men
anders nooit weet waar men komen kan,
te: ïmeer dat de Franschen deze plaats-r
infteming met alle mogelijke middelen
Hebben tegengewerkt en er in de toe-
komst wel zouden voor "zorgen zelf deze
Plaats in te nemen oni te beletten dat
de Belgen er nog komen. •

Een verstandig besluit ware het de
visscherij aldaar voorloopig voort te la-
ten bedrijven.

p f het een verstandig besluit ware, de
ten bedrijven, zullen we in ons volgend
nummer overwegen, daar hieraan voor-
dellen, maar ook veel nadeelen verbon-
den zijn, nu we terug naar den Zomer
gaan ' :.'

We komen daarop terug.

Visch te Kortrijk
Dat «Het Visscherijblad» te Kortrijk

ook graag" gelezen wordt, is óns thans
opgevallen naar aanleiding van verschil-
lende schrijvëns welke we van daar ont-
vangen.

We weten dat de Corporatie alle groote
steden zooveel mogelijk bedeelt en dat
bij die bedeeling hét den kleinverkobpen
gemeld wordt allemaal op een bepaald
uur te verkooperi, waardoor groote volks-
toeloop op één en dezelfde plaats 'ver-
meden wordt.

Te Kortrijk willen sommige vïschhan-
delaars dat. maar niet verstaan en de
eene verkoopt twee uur vóór de andere
met de bekende gevolgen.

Men mag verwachten dat zij, die zich
aan de voorgeschreven orders niet sto-
ï èn,. een dezer dagen geen visch zullen
krijgen.

Voorzitter Declerca. V. kan hier zorgen
dat alles op wieltjes loopt en de vlsch-
handeiaars moeten zijn orders volgen.

Alle wenken en bevelen moeten stipt
nageleefd worden, wil men in de toe-
komst voort bedeeld worden van de Cor-
poratie. . . . . . .

Het Nut der Zeemeeuwen I
Zoo onze groote dichter Guido Gezelle

met voorliefde de klepperende duiven
heeft, bezongen, zoo heeft onze andere
groote bard vol begeestering prachtige
verzen gewijd aan de zwierende zweven-
dfe zeemeeuwen.

Dfooniers kunnen ze uren lang gade-
slaan, wijl ze. bek in de wind, lichtjes
dobberen op de hoogwagende golven, of
nu en dan eens opvliegen om rakelings
over de schuimende kruinen dèr pre-
kende en bruischende baren te scheren

x Goedhartige menschen strooien met.
zelfvoldoening kruimels en afval van
voedsel aan de steeds hongerige dier-
tjes en joelende kinderen vinden hét
prettig de brokjes, die ze in de lucht
werpen in volle vaart door de meeuwen
te zien weghappen vooraleer ze ooit den
grond bereikt hebben.

En nooit of nooit ziet men een botsing
gebeuren tusschen de tientallen, soms
honderden meeuwen die In dolle vlucht
hun aandeel van het handsvol kruimels
willen bemachtigen.

Genot en begeestering brengen ons
zeker de ons op de kust zoo vertrouwde
zeemeeuwen. <

Zou dit de reden zijn waarom de Mi-
nister van. Landbouw, ettelijke jaren ge-
leden, die vogels onder zijn bescherming
heeft meenen te moeten nemen en de
jacht op zeemeeuwen verboden heeft.

Veel andere vogels genieten die be-
scherming omdat zij mlllioenen rupsen
en schadelijke insecten eten èn aldus
groote diensten aan de landbouwers be-
wijzen. •

Van de meeuwen nochtans kan zulks
niet gezegd worden, wanneer de insec-
ten in hejt land zijn, zijn de meeuwen
verdwenen en broeden ergens op een
verlaten rotseiland van de hooge Noord-
zee. • . N '

Daar ontmoeten onze vlsschers ze.
die de verafgelegen visscherljen opzoe-
ken, met millioenen en vragen zich
soms af van waar ze toch allemaal zoo
ijaeens kunnen sa,menstroomen. 't Is
precies of ze een geheim teeken, of lie-
ver een draadlooze post zouden bezit-
ten om elkaar te waarschuwen dat er
iets gaat gebeuren dat hun aanbelangt.
Immers het net Is nog niet gansch bo-
ven of daar komen ze reeds met gan-
sene zwermen om al te rooven wat ze
kunnen uit de opgehaalde korre.

't Is vooral bij de haring en sprotvls-
scherlj dat zij hun buit opdoen en wan-
neer de vangst maar schraal Is, ziet de
ylsscher met leede oogen dat die nooit
verzadigde rooversbende hem nog een
deel van zijn zuurgewonnen brood ont-
steelt

Nuttig voor den visscher Is de„ zee-
meeuw dus in dit geval volstrekt nlet^
doch eerder schadelijk.

Toen de Openbare Macht de roofvogel
nog onder haar bescherming niet geno-
men had, vonden tal van jagers hun
liefhebberij In de meeuwenjacht. Niet
ledereen beschikt over velden, bosscheh
en waterpoelen waar konijnen en ha-
zen, patrijzen en fezanten, eenden en
sneppen kunnen geschoten worden.

Maar het strand Is openbaar domein
en mits betaling van de vergunning, kon
al wie een Jachtgeweer bezat, daar zijn
har t ophalen.

Men zag ze daar, bij Winterdag, liefst
met laag water omzichtig langs de killen
opstappen om' de benden strandvogels
meestal van het meeuwenras, zoo dicht
mogelijk te naderen en aldua |n den
hoop te kunnen mikken.

Groot was de jagersvreugd toen men
met een rijken buit kon huiswaarts kee-
ren. niet zoozeer om de waarde van dien
buit, -maar om^het genot dat men bij
het jagen in de vinnige zeelucht langs
het barre strand gesmaakt had.

Geheel zonder nut waren de gevelde
zeevogels toch ook niet. Menige dame
smukte dan haar Winterhoed met een
mooie meeuwevlerk, en zoo het den ja-
ger gelukte een bijzonder prachtige
exemplaar te bemachtigen of een onfce-
kendé soort, dan werd het doode dier
zorgvuldig schoongemaakt en opgevuld
en ging dan prijken in de beste kamer
or de verzameling van een liefhebber
verrijken.

Twee zeer merkwaardige verzamelin-
gen van zeevogels hebbei. hier destijds
bestaan: deze van den heer Stracké in
zijn museum van Raversijde onderge-
bracht en deze die Baron de Vrière aan
onze/ stad geschonken had en die in
een armzalig museum, naast de zwem-
dok, tusschen de boomen als weggedo-
ken lag.

Bij de kustbewoners staat meeuwen-
vet bekend als een der beste remedies
tegen kloven en vorst aan handen en
voeten en oude pannevisschers bewe-
ren, dat een jonge meeuw, zonder pre-
cies fijne kost te zijn, niet slecht om
eten is voor wie voor geen traansmaak-
je .terugschrikt. Is vischolie geen dage-
lijksche drank bij de Eskimo's!

Het komt ons voor, dat het dons en
de pluimen van zeevogels ook thans met
nut zouden kunnen gebruikt worden.
Niet zoo zacht als eendendons mis-
schien, maar wie zou durven zeggen,
dat, zoo de oorlog nog lang aansleept,
wij niet op veel harder dingen zullen
moeten slapen dan pluimen.

En van de gemalen beenderen en af-
val van versche zeevogels zou minstens
?;oo goed zijn als van rotte visch krach-
tig en gezond voedsel voor varkens en
pluimvee leunnen worden vervaardigd.

Ware het dan ook geen geschikt oo-
genblik om het verbod op de meeuwen-
jacht zooniet af te schaffen — zoo daar
eenige geldige reden mag voor bestaan
hebben — dan toch ten minste tot be-
tere tijden op te heffen?

De Bezettende Macht zou het jagen
langs onze kust niet toelaten. Mogelijk,
maar er zijn nog andere middelen om
meeuwen te vangen: een stukje kork
bijv, in den vorm van een sprotje ge
sneden, met een stukje vlschvel over-
trokken, aan den kop voorzien van een
of twee vlschhaakjes en stevig aan
een lijn bevestigd zoodat het tamelijk
vrij aan of even onder de oppervlakte
van het water drijven kan, zal rijet lang
liggen te dobberen, zonder dat er zich
f-eii stoutmoedige meeuw komt aan vast
klampen,

Zulk een tuig heet In den volksmond
«knecke» zooals de bengels van de dul-
nenstreek «dulnekneckers» heeten. Wie
dikke woordenboeken bezit, kan opzoe-
ken of die woorden gangbaar Nêder-
landsch zijn. < <

Daarom Is het voor 't oogenbllk. niet
te doen maar wel of eenlg nut te trek-
ken uit de zeevogels die eiken Winter
talrijker en.talrijker voorkomen, •. niet
alleen op onze kust, maar ook In het
binnenland en zelfs In de steden waar.
ze op den duur een ware pest zullen
wórden. ' . • • t

Een paar lijnen In het Staatsblad
Mijnheer de Secretaris Oeneraal : vari
Landbouw en de zaak Is geklonken.

Voor de Ibisjongens
Door de drukkerij van «Het Visscherij-

blad». werden nog een vijftigtal Visschè-
rijalmanakken.van het jaar 1939 be-
waard. ' •

•.«Than^wërdêri'-dezë aan-de jongens van
onze Ibisschool te Assébroëk verblijvend;
overhandigd.

Het simpel briefje, dat «Het Visscherij^
blad» van . onze toekomstige visschers-
stuuriui thans ontving, laten-we hierna
volgen omdat het treffend is in zijn een-
voud:

Mijnheer, v
Wij bedanken U hartelijk voor den

mooien visscherijalmanak, dien U aan
iederen leerling zoo bereidwillig ge-
schonken hebt. .

Wij beloven U goed ons best te doen
en van den geschonken almanak een
nuttig gebruik te zullen maken.

Nogmaals hartelijk dank, Waarde Heer,
voor uw mooi cadeau.

De Ibis leerlingen.
«Het Visscherijblad» dankt op zijn

beurt de flinke jongens van onze Ibis-
scnool voor hun mooi briefje en hoopt
dat ze eens tot flinke stuurlui zullen op-
groeien om de moderne Belgische vis-
schersvioot van na den oorlog met groo
te vangsten van de vischgronden te doen
binnenvaren.

Belasting op Loonen
in de Visscheriï _

Een steeds grooter aantal vragen ko-
men ons toe van visschers die wenschen
te weten hoeveel zij als taksen op hun
oezoxdiglngen moeten betalen ofwel of
de door het bureel der belastingen ge-
vorderde belasting op hun loon deze is
die wettelijk mag afgehouden worden.

Daar de beroepsbelasting, nationale
crisisbelasting en aanvullende personee-
le belasting' verschilt, naar gelang het
aamal inwoners der stacl of gemeente,
waar de belanghebbende woont, kunnen
wij voorloopig nog geen zeker antwoord
op alle bij ons gestelde vragen geven .

In afwachting hiervan raden wij de
visschers aan de sommen';te storten, die
nen door het bureel der belastingen ge-
vraagd worden, zoo daarbij te veel ge-
stort wordt, komt zulks in aanmerking
voor de te betalen taksen van de vol-
gende maanden. Niets gaat dus verlo-
ren en intusschen zullen wij U de noo-
dige inlichtingen verstrekken.

Bij hunne vragen om inlichting die-
nen de vlsschers te vermelden :

1) het juiste bedrag der bezoldiging;
2) het aantal versotien die zij ten laste

hebben.(vrouw en aantal kinderen);
3) de gemeente tvaar zij wonen;
4) Haven waarop generen wordt.
Dit is voor ons voor het allereerste

belang en het mag niet dat bv. een vis-
scher ons schrijft: ik heb die maand
tusschen 6.000 en 20.000 frank verdiend.

In ons nummer van 13 Februari had-
den we een voorbeeld van berekening
der taksen gegeven opdat de vlsschers
zelf de afgehouden taksen zouden kun-
nen kontroleeren. Deze berekening dient
echter als nietig beschouwd te worden

De Julste= berekening Is te ingewikkeld
en er spelen te veel factoren In opdat
wij door eèn voorbeeld de vlsschers in
de mogelijkheid zouden kunnen stellen
deze 'zelf na ite gaan. "i >..

Daarom raden wij hen aan zich recht-
streeks tot ons te wenden; . < ••.

Bereidwillig zullen.wij hen steeds het-
zij per brléf, hetzij langs l«Het vlssche-:
rijblad», de gevraagde inlichtingen ge-
ven. ( '\

De toepasselijke rooster (s die der ge-
meente waar het ' beroep uitgeoefend
wordt. . ; , • • • •

ZIJ die hun vraag reeds inzonden wor-
den verzocht,, deze te herhalen met In-
achtneming; yan de Mervoöy gevraagde
gegevens. -

Hoog- en Laagwater
te Oostende

Hoog- Pei l ing Laag- Pei l ing
water water :

1 Maart 01,21 4,10 07,42 0,00
13,35 4,40 19,56 0,00

2 Maart 01,54 4,30 08,21 0.30
14,08 4.60 20.35 0.1 Ö

3 Maart 02.25) 4.40 08.59 0.40
14.40 4.70 21.12 B.20

4 Maart 02.56 4.60 09.37 0.40
15.13 4.80 21.50 0.30

5 Maart 03.30 4.60 10.14 B.40
15.48 4.80 22.29 0.20

6 Maart 04.081 4.70 10.52 «.40
1627 4.70 23.08 ».10

Talrijke Ongevallen
EEN STRENG OPTREDEN NOOD-

ZAKELIJK
Vorige week is de Z.33 bij het opko-

mende water onder de kaai blijven zitten.
Naar hejt schijnt was de gansene be-

manning op dek, wanneer het water rees.
Dóór den sterken wind en het duwen

der andere vaartuigen, kwam de voor-
steven onder de kaai terecht en bleef
daar vast zitten.

De brandweer werd bij geroepen om het
water uit het vaartuig te houden.

Hoe onbegrijpelijk ook met een beman-
ning aan boord, werd hier dus veel
schade berokkend.

EEN AANVARING TUSSCHEN DE
. • - . - . . • . . . . , . v - : . • - • • - * Z & ! : G H i ~ - U . 9 ' : ' : ' - A - ' : ' l ' - ••'••'. ••••

Zaterdag kwam de Z.8 van Adolf Ver-
renes tri aanvaring mét de N.9 van Ra-
phaël Huysseuhe, bij het binnenvaren
van de, haven • De eerste
liep tengevolge van een weigering van
het roer op den tweede, met het gevolg
dat zijn steven gansch ontzet was en
men nog tijdig het vaartuig op een slijk-
bank kon steken.

GEBREK AAN STUURLUI EN
MOTORISTEN

Vast .te stellen valt, dat veel Vaartui-
gen gestuurd worden door menschen die
noch het brevet van stuurman noch dat
van motorist bezitten, zoodat mag ge-
zegd dat hier een eerste oorzaak van
de talrijke ongevallen mag gezocht, wel-
ke zich in de havens voordoen.

Anderzijds geeft de wilde jacht op den
haring en het verlangen om-tijdig binnen
te zijn om een plaatsje te bekomen aaa
de kaai,-ook aanleiding tot zeer onvoor-
zichtig optreden.

Daarom alleen en om in de toekomst
nog meer ongelukken te vermijden, waar.
door menschenlevens kunnen te betreu-
ren vallen, Is het volstrekt noodzakelijk
de Onderzoeksraad bijeen te zien komen
cm te oordeelen en te veroordeelen, daar
waar zulks geboden is.

Nu wordt naar niets omgezien en dit
vooral door menschen, die hun eigen
vaartuig niet bevaren.

ie Inschrijvingen
in het

Handelsregister
Er schijnt, aangaande het overnemen

van handelszaken eh de inschrijving In
het handelsregister, een zekere verwar-
ring te bestaan.

Volgende punten en bepalingen dienen
in acht genomen te worden:

1. Personen, die hun handelsbedrijf
hebben stilgelegd, moeten hun Inschrij-
ving In het handelsregister doen schrap-
pen binnen de twee maanden (art. 5
van de wet van 30 Mei 1922, gewijzigd
door de wet van 9 Maart 1929);

2. Een inschrijving in het handelsre-
gister Is strikt persoonlijk en kan als
dusdanig niet verkocht worden. Personen,
die meenen een Inschrijving in het han-
delsregister te hebben verkregen inge-
volge een zoógenaamden aankoop van
handelsregister, zonder dat het evenwel
gaat om het overnemen van een handels-
zaak, In haar geheel van een handelaar
ingeschreven In het handelsregister vóór
10 Mei 1940, vervullen de vérelschte voor-
waarden niet om wettelijk handel te
drijven en stellen zich dus ook bloot aan
rechterlijke vervolgingen;

3. Nieuwe bijhulzen, depots of agent-
schappen van bestaande handelszaken,
in bezit van het handelsregister, mogen
niet geopend worden, zonder vooraf-
gaande toelating van het ministerie van
Ekonomlsche Zaken, dienst van het Mld-
denstandswezen;

4. Ambachtslieden, die uitsluitend hun
ambacht uitoefenen (dus geen handels-
zaak drijven), moeten niet Ingeschreven
zi.'n in het handelsregister;

5. De handelaars zijn verplicht hun
naam en nummer van Inschrijving In
het handelsregister zichtbaar en duide-
lijk aan te brengen op alle gebouwen,
voertuigen en drukwerken gebruikt bij
het.uitoefenen van hun bedrijf.

Op de'gebouwen der filialen van een
handelszaak moet het nuinmer voorko-
men van de Inschrijving in het handels-
register van het gebied waar de gebou-
wen der filialen gelegen zijn.
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BANK VAM
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —

;C ; tiijuuis UOSTKNDÜ; : 3, IVAPISJNIFLAATS
' •>• " Agentschap Pétlt Paris; 78b, Torrioütsche Steenweg
Bewaring van Effecten ^Verhuring van Brandkasten —

iBewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-
^ ten of verzegelde kisten.

Onze Kronieken

• SCHUILPLAATSEN VOOR DE BE-
VOLKING -:•,' -..>?' •'• ••• .-<

Dé .Volgende schuilplaatsen worden ter
• beschikking gesteld van het publiek: Nr
. -.£:'•• Accacialaan ; Nr ,4 : Aartsliertog-

straat; .Nr-5: Hendrik Borgerstraat; Nr
|6: Vereeiiigingstraat: Nr 7: Nieuw'poort-

• steenweg 5 Renbaan: Nr 8: Leffinge-
straat; Nr 9 Vlaamsche Plaats; Nr 10 •
. rere Órbanstraat;; Nr 11, Verlaatstraat;
Nr 12: Warschaus.traat; Nr 13: Sport-
straat; Nr 14: Nieuwpoortsteenweg.kerk-
jhof; Nr 15: Roemeniestraat: Nr 16: Zwit-
seriandstraat; Nr 17: Groenselmarkt; Nr
18: Oude Mijnplaats.

i Men Kan zich nog steeds laten in-
schrijven in het secretariaat van L. B.
Euphroslne Beernaertstraat, 82.

Oostende
• OVERLIJDEN

Deze week overleed aan de gevolgen
van een slepende ziekte, de heer Berden
organist In de St Jozefskerk. De overle-
dene, die nog zeer jong was en ander-
half jaar geleden in het huwelijk trad,
was alom geacht en gevierd als musi-
cus.

Wij bieden aan de jonge weduwe en
kindje alsmede aan de familie onze in-
nige deelneming aan.

• NOG EEN OVERLIJDEN
Een bekende personaliteit van. Maria-

kerke is deze week na een korte ziekte
overleden: Charles Adam. Deze man had
zich als smid gevestigd op den Nieuw-
poortsteenweg rechtover de Vercamer-
school en had door zijn minneli;ïken om-
gang eenieders sympathie veroverd. Een
vijftal jaar geleden had hij zijn smidse
overgelaten om van een welverdiende
rust te genieten. Hij wa„ meer dan ze-
ventig jaar. . - . . • •

s Pierre inLANNOYE-VANTYGHEM
ZEILMAKER

2$c Celast zich voor alle we rk :
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraa», 76 - Oostende
Handelsregister -9390

• • • (25)

=ao • —' : i —
• HET WERK VAN DEN AKKER

Tot op heden werden er 763 lapjes van
Staat, Stad en particulieren teri behoeve
van dit 'werk afgestaan;'voor een opper-
vlakte van 15.26.43 Ha.; 864 lapjes van
leden en' particulieren voor een opper >-
vlakte van 19.41.57 Ha. Totaal 1.627 lap-
pes voor, een oppervlakte van 19.41.0.0 Ha.

Gedurende het jaar 1941 werden door
Ren Stedelijkén Beplantingsdienst, on-
der, de knappe leiding van den heer Ver-
hulst, een hoeveelheid' plantjes aange-
kweekt en de huurders bezorgd tegen
zeer verminderde prijzen, voor een to-
taal bedrag van 15.327,15 fr.

Aangekweekte plantjes: kooien savooi
15.434; witte kooien 460: bloemkool 3192;
roode kooien 16.339; raap 4.645; spruit-
koolen 390; tomaten 4848; selder 41085;
porèi .29860: . . . .

Thans werden dezelfde schikkingen
getroffen,, zoodafc :'de huurders gerust
kunnen zijn, ook dit jaar zullen ze het
noodige kunnen bekomen. . . ;• •--

Het administratief werk wordt verricht
door drie mannelijke personen, oud-ml-
litairen, die werden afgestaan door Win-
terhulp. •••••'

Het Werk van den Akker en Volkstui-
nen, af deeling Oostende, heeft reeds nut-
tig werk verricht en haar steentje in de
bevoorrading van onze stad bijgebracht.

Afval — Déchets
la, VELDSTRAAT — Tel. 721.97

(681)

• TOONEEL IN HET VOORUITZICHT
•Na de welgelukte opvoering van «De

Dames met de Groene Hoedjes» kondigt
het gezelschap Rita Coucke een nieuwe
vertooning aan in den schouwburg op
Zondag 8 Maart. Men zal opvoeren •
«Vier Kameraden», met Mevr. Clemence
Van Outryve in de hoofdrol. Kort nadien
komt het tooneelgezelschap terug met
«Boefje», in de Nederlandsche versie.
Mevr. Van Outryve zal hier ook de hoofd-
rol vertolken.

• OVERLIJDEN
Maandag 23 dezer werd in de parochia-

lc kerk van Ste Godelieve een plechtige
nadienst gezongen ter nagedachtenis
van Willaert Pierre, verongelukt op 21
November 1940 te Holyhead (Engeland).
Het slachtoffer dat ongehuwd was, was
slechts 46 jaar oud en was in leven
kwartierme.ester aan boord van de Staats
paketbooten.

Aan vader Louis Willaert en de fami-
llë:i Willaert, Kabo, Anthierens en Van-
tomme biedt «Het Visscherjjblad» zijn
innige deelneming aan.

UIT-• SCHUILPLAATSEN WORDEN
GEPOMPT

Zekere schuilplaatsen stonden tenge-
volge van de weersomstandigheden on-
der water en zullen worden uitgepompt:
nl. in den Nieuwpoortsteenweg, kerkhof;
Vereenïgingstraat: Vlaamsche Plaats ;
Fr. Órbanstraat en Sportstraat.

De Gewestelijke Leiding van L. B. on-
derzoekt thans een middel opdat dit eu-
vel in deze schuüplaasen zou vermeden
worden.- . ;- "

Studio Lionel
106, Nieuwpoortsteenweg, 10& j

' § •
• wt •*

Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN

(452)

• TENTOONSTELLING
, Zondagmorgen had in de bovenverdie-
ping van de zaal Schweizerhof. Van Ise-
ghemlaan, de plechtige opening plaats

ivan de werken van kunstschilder De-

Handelszaak
ter overname gevraagd met of zoiv-
der pacht. Schrijven om afspraak:
Agentschap Elleboudt, 76, Vlaan-
derenstraat.

Eigendom met Inrljpoort
te koop gevraagd in Oostende. — j
Agentschap Elleboudt, 76, Vlaan- J
derënstraat. . l

- (676) •

• ZANDZAKKEN VOOR DE BEVOL-
KING

Men zal zich herinneren dat kort ge-
leden werd. overgegaan tot de inschrij-
ving voor het .bekomen van zandzakken
aan den prijs van 2 fr. per zak.

De. vriesperiode was er oorzaak van
dat met de bedeeling nóg niet kon wor-
den aangevangen. Zoodra de dool zal
intreden, zullen de bestellingen worden
uitgevoerd. Elkeen moet dus een weinig
geduld uitoefenen,

• ' BEROEPSORIENTEERING
De gemeente Middelkerke heeft zich

eveneens aangesloten bij het Centrum
voor Beroepsorienteering der Zeekust,
waarvan dë lessen voor assistent-beroeps-
adviseur te Oostende worden gegeven.
Alle gemeenten in het omliggende heb-
ben zich thans aangesloten.

De lessen die vroeger gegeven werden
in de Rijksmiddelbare Meisjesschool, H.
Serruyslaan, worden thans gegeven in
de school Maria-Louisa. Wittenónnen-
straat. 37.

.«•«•••••••••••«••.! broek J. De heer schepen Devos, verte-
! genwoordigde het stadsbestuur op deze
plechtigheid. Voorgesteld door beeldhou-
wer D. Devriendt, hield de letterkundige
G. Duribreux, voorzitter van de Kamer
voor Letterkundigen, een korte, diep-
doordachte spreekbeurt waarin hij ons
nader bracht tot den kunstenaar De-
brock. Hierop werd door D. Devriendt de
tentoonstelling voor geopend verklaard.

De expositie blijft geopend tot Dins-
dag 10 Maart a.s. Een bezoek is zeker de
moeite, waard.

• KOLENBEDEELING
Schepen Dekeysér is vorige week met

e.en afvaardiging van lokale kolenhan-
delaars haar Brussel afgereisd om met
de bevoegde overheden te onderhandelen
nopens de kolenbevoorrading van onzs
stad. Thans zijn er 154.000 kg. kolen te
Oostende aangekomen.

Z E E R D R I N GE N D
Ik ben kooper aan zeer voordee-

lige prijzen en tegen.gereed geld
van alle bureelmachiénen en ap-
paraten
SCHRIJFMACHIENEN — REKEN
MACHIENEN — DUPLIKATORS

EN BUREELMEUBELS
Zich wenden tot de Firma

. MECANOGRAPHIC-OFFICE
22, Alfons Pieterslaan, OOSTENDE

Tel. 716.90
Men begeve zich ter plaatse

CINEMA'S
R I ALTO

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
S. Ilse Werner en Marika Rokk jn:

Wenschkoncert (Wunschkonzert).
R I Ö

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
3. Hans Moser én Ffancoise Rosay in:

Mijn Zoon de Minister (Mein Sohn der
Herr Minister).
R O X Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. Igrid Bergmann en Sabine Peters

in: De Vier Gezellen (Die Vier Gesellen).
P A L A C E

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Magda Schneider en Hans Sohnker

in: Vrouwen lot.
F O R U M .

1. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Matthias Wieman en Carsta Lock in:

Kadetteh.
CAMEO

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. Gisela Uhlen en Gustav Knuth in:

Tusschen Hamburg en Hajti (Zwisschen
Hamburg und Haiti).

een verkoudheid U overvalt, dan heel

eenvoudig meerdere malen daags

1-2 A S P I R I N E - t a b l e t t e n . Dit

is inderdaad het aangewezen huis-

middel bij alle vorkoudheidszielcten.

Werkzaam en onscnacUlljk
een voortreffelijk geneesmiddel

HÊT PRODUCT VAN VERTROUWEN

eeeeeeeeee«e«l|
!)ZERWAREN -

QUINCAILLER1F

Jack DELANGHI
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOUDARTIKKLSï
— EN ALAAM

H. R. 3673 Tel. 72.072

• BURGERLIJKE OORLOGS-
INVALIËDEN

Volgens arti 4 van het besluit van
2 September 1940 konden de B. O. die
in werkelijken dienst waren bij den Staat
de Provincie of de gemeente, van geen
oorlogspensioen genieten. Een besluit
komt bovengenoemd besluit in te. trek-
ken. Bijgevolg mogen de oorlogsinvali-
diteitspensioenen van 1940 evenals deze
van 1914-18 gekumuleerd worden met
een in dienst zijnde weddevsrgoeding van
Staat, Provincie of gemeente. . •*..

N.V.B.O.I., Plantenstr., .82, Oostende.
Bureel: 5 - 7 u. 's Dinsdags. ,:

Voor onze Metaalbewerkers

UITDEELING DER
RINGSZEGELS

RANTSOENEE-

Wij moeten óns bij onze lezers-veront-
schuldigen de data van de uitdeelfng van
de rantsoeneèringszegels voor de maand
Maart niet te hebben gepubliceerd uit
reden dat deze niet aan de pers werd
medegedeeld !

L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 — Oostende
Handelsregister Oostende 3040

•
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANCE

•
Bijzondere prijzen voor voort*
—— verkoopere

(.126?

• DE THERMOMETER
aan de apotheek van den Nieuwpoort-

stsenweg en Torhoutsteenweg ofte «Pie-
tje Paris» zooals onze jongens dit kruis-
punt noemen, staat in de laatste tijden
zeer in het brandpunt van de belang-
stelling. Geen een mensch gaat er voor-
bij zonder er eventjes een oogopslag op
te werpen om vast te stellen hoeveel
grs den onder hul het koud is, enz. Soms
gapen ze zoo, dat ze de seinen van den
politieagent niet zien en de straat over-
steken wanneer, het niet toegelaten is.
Maar de collega van den politieagent
die het verkeer regelt, is er vlug bij met
aijn fluitje om die onnadenkende voet-
gangers terug tot het bewustzijnate roe-
pen

Van Risseghenv Frans verklaart geen
schulden te erkennen welke zijn écht-
genoote Pincket Victorine gemaakt heeft
of nog zou maken, daar zij het echte-
lijk dak heeft verlaten.

' (700)

• DE OPRICHTING VAN EEN STEDE-
LIJKE KULTUURCOMMISSIE

• Zaterdag 1.1. werd, op initiatief van de
Provinciale Kultuurkamer, de Stedelijke
Kultuurcommissie van Oostende ge-
sticht

Ze werd als vóïgt samengesteld:•Eere-
voorzitter: Burgemeester A. Van Laere;
Voorzitter: V. Devos. schepen van Open-
baar Onderwijs; Ondervoorzitter: Dr. A.
Mares, kabinetshoofd van den heer bur-
gemeester; Plaatselijk afgevaardigde der
Prov. Kultuurkamer: D. Devriendt, beeld-
houwer; Secretaris: C. Looritiens, Stads-
archivaris; Leden: Dr. G.'Lëfèvre, voor-
zitter van Volk en Kunst; Waterschoot,
gildemeester van het Kunstéiiaarsgild;
Mej. Vervloet, secretariesse ' van het
VÏaamsch Kunstenaarsgild; Q. Dekuy-
per. secretaris van Volk en Kunst; R.
Ponjaert, leider der plaatselijke tooneel-
kamer; R. Hansoul, secretaris der Pro-
vinciale Kultuurkamer van West-Vlaan-
deren.

• KEICHSPFENNIGE
In denMaatsten ti 'd hebben onze huis-

moeders geldstukjes van 1 en 2 Reichs-
pieunig in handen gekregen. De eersten
zijn zcoals onze halffrankjes en de. an-
dere als onze franks. pëze laatsteri durft
men dan ook laten doorgaan als stukjes
van 1,25 fr. (10 Rpf.). Mën is dan natuur-
lijk gefopt. Inderdaad eert 1 Rpf.-heeft,
slechts een waarde van 0,125 fr. en 2
Rpf. he.t dubbel of 25 centiemen. Oppas-
sen is hier dus de boodschap.

• STRAATNAAMVERANDERING
Het Gemeentebestuur heeft beslist dat

de Rogierlaan en Kemmelbergstraat,
voortaan zullen genoemd worden Rr Rei-
mond Tollenaerelaan. De Karel Janssens
laan zal Joris Van Seyerenlaan geheeten
worden. De Adolf Buylstraat wordt zoo-
als vroeger Weststraat genoemd.

• DE DAMES MET DE GROENE
HOEDJES

Zondagnamiddag bracht het gezelschap
Rita' Coucke in den stadsschouwburg
een voorstelling van het geestige ." stuk
«.De Dames met de groene hoedjes» van
Germaine Acrenians. . .•

Voov een bomvolle zaal traden op: Mev.
Cl. Van Outryve, op wie alles draaide
en dan. ook het leeuwenaandeel in het
sukses "bekwam. Jan Clercx en Roger
Van Cauwenbergh brachten een gosde
uitbeelding van de twee mannelijke
hoofdrollen. De vier gezusters, vertolkt
door Betsy Vanes. Louise Soudan* Leona
Devujst en Tilly Gryson brachten vier
pittige dames met groene hoedjes.

De regie in handen van Clemence Van
Oütiyye trachtte het stuk zoo voordeelig
mogelijk in elkaar te steken. Was er
geen groot kunstgenot toch was er een
goed amusement; de telkens uitschate-
rendo zaal leverde hieryan het beste be-
wijs en ons volk heeft daarmede toch
gedurende een paar
en zorg vergeten.

uur zijn Kommer

Bandagen
ÖrtHopaedie
BREUKBANDEN

naar maat en vol-
gens geval.

BUIKBANDEN
. voor hangbuik,
.zwangerschap, na
operatie.

ORTHOPEDIE
APPARATEN

voor ruggraat mis-
vorming,
ziekte.

beender-

KUNSTBEENEN
in licht metaal.

7, H. Serruyslaan, 7
O O S T E N D E

CRÈMES School
TALENSTENO — DACTYLO —

COPIJWERKEN

ONTVANGSTUREN: ieder werkdag, van
9 tot 11 en van 2 lot 6 uur. . ' ' •

. - . • • • ' • . ' ' ."• ' • . ' < 3 8 >

2bis, Marie-:Jpsépiaats - Oostende

(Men belt
(boven Ribby)
en gaat rechtstreeks naar

b o v e n ) - . . . , .
Snelle vordering verzekerd. Volledige

kennis ih-3" óf 6 niaand. ' :

Da Hervorming valide Stedelijke
NDJ verhek sschool

I I I , — DE WERKTUIGKUNDIGE
AFDEELING . =

In onze vorige bijdragen hebben wil
een omstandige uiteenzetting gegeven in
welken zin de hervorming van üe Stede-
lijke Nijverheidsschool wordt doorge-
voerd. Benevens het algemeene plan wer-
den In afzonderlijke artikels de waarde
en het nut van de handels- en bouw-
kundige, afdeelingen in 't licht gesteld.
Men kan er van overtuigd zijn dat de
kennis van handel en bouwkunde in den
nieuwen tijd, die onweerstaanbaar door-
breekt, voor velen van primordiaal' be-
lang zal zijn in de uitoefening van de
onderscheidene beroepen, van niet min-
aer belang zal de metaalbewerking, naar
het ruimste begrip van het woord, in de
nabije toekomst zijn voor den wederop-
bouw van onze stad en onze nationale
industrie. De werktuigkundie af deeling
vormt het derde belangrijk paneel vau
de onderwijstriptiek onzer avondschool.

HARE WEDERAANPASSING

Deze sectie is niet nieuw. Zij bestaat
sedert lange jaren en heeft door haar
theoretische scholing uitstekende vak-
lieden gevormd. De snelle evolutie op ge-
bied van techniek wijzigt gestadig de
uitvoerme.thodes, verruimt het veld harer
toepassingen en eischt derhalve grootere
preciesheid en gevoeligheid van de ver-
vaardigde werktuigen. Dit stelt de voor-
waarde van een verzorgde scholing. Var.-
daar het gezonde inzicht om den leer-
tijd door een degelijke aanpassing aan
de nieuwe voorwaarden te doen beant-
woorden.

Het programma van de werktuigkun-
dige aldeellng werd aan een grondige
Herziening onderworp(<n. Meer uitbrei-
ding zal gegeven worden aan de cur-
sussen in de mechanica en electriciteit.
Er worden lessen voorzien in de alge-
meene, toegepaste
kunde, jn motoren

en stopmwerktulg-
en weerstand van

materialen. Het vak electriciteit' wordt
verzorgd door leergangen in gelijkstroom,
wisselstroom) toepassingen van de elec-
triciteit en electrische metingen..

Daarenboven wordt, zooals voorheen,
een voorname plaats aan het vakteeke-
en ingeruimd, want ontegensprekelijk is
dit» een der bijzonderste, kundigheden
waarvan de leerling, na het verlaten der
school, zich dikwijls zal moeten bedie-
nen. Het Is betreurenswaardig te moer
ten vaststellen hoeveel werklieden nog
niet in staat zijn een behoorlijke schets
op te maken of een vakteekenlng te
lezen. Het behoeft dan ook niet verder
betoogd hoeveel baat onze vaklui er W
zouden hebben, moesten zij met de zelf-
zekerheid van een degelijk geschoolde
kracht ten overstaan van 'hun werkge-
vers kunnen optreden; dit schenkt ge-
zag en vertrouwen. Welnu, deze lessen
bieden hun die kans.

Het Is dus onbetwistbaar dat de vak-
opleiding een hoofdfactor Js In dezen
ontwikkelingsgang van ons nijverhelds-
wezen eri dat de scholing van de ar-
beidskracht, behalve een verstandige
voorlichting bij de beroepskeuze, onder-
geschikt Is aan 1) een ernstig voorbe-
reidend onderwijs, 2) een degelijk alge-
meen vakonderwijs.

Daarom moeten de toekomstige vak-

lui bij de opleiding tot. hun practisch
leven kunnen beschikken over eèn reeks
onderwijsmiddelen, dié alle op hetzelfde
doe* zijn gericht, namelijk den grondslag
voor de vorming van ware technici, van
bekwame ambachtslui.

Eenmaal tot dit besef gekomen, zullen
de weetgieïigen én werkzamen, ja, al
degenen die vooruit willen, den weg naar
de school opzoeken, hun wetenschappe-
lijk bagage verrijken en aldus zich een
steviger toekomst verzekeren.

TEN DIENSTE VAN WIE?
Bij de gegadigden kunnen zich de vol-

gende gevallen voordoen:
1) de leerling kan de avondlessen in

de Nijverheidsschool- volgen, terwijl hij
overdag een andere school bezoekt. Zoo
ontstaat voor hem de mogelijkheid zeer
vroeg en in de gunstigste omstandig-
heden zijn studiën voort te zetten in een
hoogere nijverheidsschool. Flinke ele-
menten, al hebben zij ook maar den
vierden graad der lagere school door-
loopen, zouden het langs dezen weg tot
een benijdenswaardige betrekking kun-
nen brengen;

2) ook hij, die zich tot een of ander
metaal-vak voorbestemt en vooralsnog
het algemeen vormend onderwijs in de
dagschool niet wenscht op te geven, zou
gedurende deze avonduren zich de be-
ginselen van de werktuigkunde en aan-
verwante vakken kunnen eigen maken,
om later op theoretisch gebied niet ge-
heel onkundig in de leer te gaan en zijn
beroepsopleiding aan te vangen;

3) ten slotte zijn er velen die bij vader
of een patroon aan de werkbank staan,
jongeren en ouderen, en die zoo dikwijls
ondervinden hoevele zwakke punten op
ae uitoefening van hun bedrijf nadeelig
inwerken, hoevele leemten aan kennis,
begrip, opvatting en methode nog best
kunnen aangevuld worden. Zijn de
avondlessen er niét op aangewezen om
bij te dragen tojfc ruimere ontwikkeling
en volmaking?

Sedert jaren weerklinkt als een nood-
kreet het angstvallige tekort aan ge-
schoolde werkkrachten. Wat zal ons de
toekomst brengen? Zal de aanbrekende
nieuwe tijd het vraagstuk niet nog
scherper stellen? En nochans, de erva-
ring levert het onomstootbaar bewijs dat
de boste arbeidskrachten diegenen zijn,
die tijdens hun opleidingsperiode het
wijze Inzicht en den moed hadden door
middel van aanvullend onderwijs hun
kundigheden ontwikkelen in harmoni-
sche verhouding van theorie tot prak-
tijk. De theorie leert ons het «hoe» en
het «waarom», geeft zelfzexerheld, coör-
dinatie, klaar inzicht in de onderneming,
gezond oordeel In de opvatting, vlugheid
In de uitvoering. Praktijk is meer ge-
schiktheid, handigheid, preclésheld.

Wanneer theorie en praktijk als tand-
wlelen op elkander Ingrijpen, zal de vak-
man zijn vaardigheid zoowel In opzicht
van hoeveelheid als van hoedanigheid
tot het hoogste rendement weten op te
voeren en, als logisch gevolg, zich een
naam verwerven dié zijn ambacht eer
aandoet. Zijn maatschappelijke kansen
zullen er door stijgen en de toekomst
behoeft hij niet meer te vreezen.

Mochten velen de groote voordeelen
van dit avondonderwijs Inzien en door
hun belangstelling bevestigen. .

• DE PAARDENMONSTERING
Zooals aangekondigd had Vrijdag en

Maandag een paardenmonstering in on-
ze stad. plaats. Een klem getal paarden,
ongeveer 5 t.h. werd 'aangekocht' door
een .•aankoopcommissie dié met gereed
geld betaalde. De gemiddelde prijs per
paard bedroeg 20.000 frank.

B FIETSPLATEN
Het was deze week voor de fietsplateh

vollen bak en het laat zich voorzien dat
volgende Week-'s'namiddags voort zal ge-
zeteld wórden, tusschen'2.30'en 5 uur.

De ri:\vielplaten voor Oostende kosten
32,50 fr. Kon men dan geen eenvormige
prijs van 30 of 35 fr. vaststellen? •

">:• BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN
1 i Feb. — Colette en Godelieve Bordon

van Andreas en van Marie Vanhnovne,
Lijsterbeslaan, 50.

15. Rosette Dildick van Gllbertus
en van Berthe Vanbevëren. Duivenhok-
straat. 39; Ronald Libin van Leopoldus
en van Yvonne Germeys. Elisabethlaan,
272; Arlette Vuylsteke van Henricus en
van Dionysia Grunewald, BlauwKastsel-
sfci&at, 29.

16. André Vermeesch van Henricus
en van Maria De Coster, Beekstraat, 32.

18. — Henri Devos van August en van
Joanna Allaert, Oesterbankstraat, 7;
Freddy Brys van Franciscus en van Si-
moone Vermeire. Leffingestraat, 218;
Magda Desaever van Leon en van Mar-
guerite Huys, A. Pieterslaan, 20.

STERFGEVALLEN
16 Feb. — Henrlette Arnoys, 18 jaar,

woont te Nieuwpoort.
17. — Erlka Vergison, 17 d. Beekstraat,

4; Vitalis De Souter, 75 jaar, echt. van
Adelina Mus, Aartshertoginnestraat, 19.

J8. — Pierre Lafon, 77 jaar, ong. Mijn-
plein, 4.

19. — Victor Paelinck. 48 ;aar, echtg.
Iqir.ii Vanhecke, Kroonlaan, 67: Irma
Catette, 57 jaar, echt. Noël Versavel, 30,
Kapucienenstraat.

2C. — Euphrasie Roose, 72 jaar, .ved.
Carolus Clybouw, •Torhoutsteenweg, 328,
Clementina Vandewiele.' 61 jaar, echtg.
Edmond Lambrecht, woont te Broedene.

HUWELIJKEN
21 Feb. — Joris Zanders en Rachel

Zanders.
HUWELIJKSAFKONDlGINGEN

22 Feb. — Desmet Albert, visscher, al -
hter wonende en Rominelaere Magdalena
dienstmeid te Eernegem.

| V. B. O. CURSUS , :
De cursus in het Algemeen Bescha]

Nederlandsch ingericht door de VereiJ
ging voor Beschaafde Omgangstaal]
B. O.) in de school Louisa Maria, ty
Nohnenstraat, werd op aanvraag Vaj
personen die de bijeenkomsten vol
verlengd tot Paschen. ' . • . ' • :

• VRIJE TECHNISCHE SCHOOL
De bijzondere lessen voor autogelei.

in het onderhouden en bedienen van i
generators (hout en kolen) op autoi
bielrijtuigen zullen gegeven worden
drie achtereenvolgende Zondagen: 8
en 22 Maart a.s., van 9,30 tot 11,30 '
Oe inschrijvingen zullen uitsluitend
genomen worden bij het begin van
eerste les. Alleen zij worden venvai
die reeds voldoende kennis bezitten
de automobieltechniek om deze aan
lende' lessen met vrucht te kunnen
gen. Er zal 5 fr. te betalen zijn om
Inrichtingskosten te dekken. Als-lesg;
treedt op de heer J.ulien Vileyn, te
nisch ingenieur in de werktuigkude.
aóódige materiaal voor de practi>
oefeningen wordt goedgunstig ter
schikking gesteld door de garage I
melaere van dë H. Serruyslaan. Een
korte tekst van de lessen zal aan
aanwezigen worden uitgereikt en
getuigschrift afgeleverd aaïi diegoi
3ie zich bij het einde van den leerg
op voldoende wijze aan een onder
ging zullen hebben onderworpen.

Belangstellenden vergeten den dat
niet: eerste les Zondag 8 Maart te 9.3
Stuiverstraat, 108.

^ de hoest
van binnen vastzit

• VOOR DE KINDEREN
Deze week werden de kinderen in

scholen rijkelijk bedeeld aan vijgen, „
dienen, chocolade, vil amienen en soe

Of de kleinen en ja ook de grooten
zich lieten smaken, hoeft geen betooi

Elke week zoo een paar dagen kloe
kost zou onze arme schapen toch
kloekte meebrengen. '

• WIE HEEFT RECHT OP SCHOEh
De vraag wordt ons. meermaals

steld «Wie heeft er recht op schoene
Marsen-.of werkschoenen WorïJen

geven met een bon voor lederbevoo!
ding. Hebben de voorkeur:.l) handar
ders; 2) zwangere vrouwen . vanaf
vijfde maand van hun zwangerschap
schoolgaande kinderen beneden de
jaar; 4) wanneer Jer op hét einde
de maand overschot blijft, worden
dere verbruikers bediend, volgens ra
ördé der" aanvragers.

Lichte Zomerschoenen; lederen
toffels, overschoenen (klompenscLoé!
enz. Zomerschoenen (worden als Zon
schoenen aanzien die een speciaal m
dragen van de Textielcentrale). Kun
hierop aanspraak maken, alle inwoi
dié slechts in het bezit zijn van een p
bruikbare schoenen.

Militairen in krijgsgevangenschap k
nen een bevoorrading in schoenen be
men door tusschënkomst van.het Ro
Kruis van België. .De. personen.die
krijgsgevangenschap komen en die
aanvraag, indienen binnen de 2 ma
na.; hpn terugkeer in hun haardstede,
hóorèn"totTde^beyöördëé.liiderv §&&
treft de werk- en'.mansschóêhéh1;

Zekere industrieën, kolenmijnen,
gische Spoorwegen worden door het
nisterie van Economische Zaken
hoeveelheid schoenen toegekend, \va
van de arrondissementscommissaris
stedelijkén Bevoorradingsdienst ver
tigt,.' daar zé .geen recht, op' een twe
patfr schoenen kunnen :doèn • gelden.
Worden gelijkgesteld met handarbeic
de vrouwen werkende in fabrieken.

•De stad Oostende heeft maandel
recht op 961 paar werk- en marschscl
aeri.en 240 paar lichte Zomerschoei
Naar verluidt zou het contingent in
volgende maand een lichte wijziging
dergaari.

• FLESSCHEN EN MICROBEN
Het blijkt dat men van nu af aan

ledige medecijnflesschen bij de apot
kers z^l móeten terugdrageri; wil i
niet dat die Heéreii der Wetenschap
ze sirqópjes weldra'iri.!. papieren z
ken moéten aanbieden ! ! !

Gebruikte flessen en zi;n echter al
besmet, vermits ze. van zieke mensc
komen; én alleen reeds door-ze in
hand van den apotheker té geven, bre
men de.mikroben, dié er altijd aan
ven. in het bereik van.de andere.zieA i:
die natuurlijk een. gemakkelijke p f i b
voor die weinig gewenschte parasicBpl:
zijn 't Is daarvoor dat de oude flessc
vroeger door de apothekers niet tei
gewild werden. Nu zullen we ze
flesscheri, niet de apothekers) e
grondig met heet water moeten uit-
afspoeleri en eens rap met een lang t
stelt je uitschrobben. .willen we er
den Heer Pillenmaker geen verwijt
gemaakt worden dat we zijn klan
willen besmetten.

Elke gewetensvolle apotheker ten
dere zal met of zonder complemei
alle halfgewasschen flesschen weige:
want hij zal er zorg voor dragen
men bij hem komt om te genezen
niet om er nog een zootje andere
smetting op te doen

Als iedereen dit begrijpt eri op ti;'d
stond eens «piongeur» speelt, zal er n<
een tekort zijn aan medeeünflesscher
zal de noodzakelijke maatregel van
terügdragen der gebezigde flessc
geen kwade gevolgen hebben vopr
schamele zieken

#

A. B. G.
Diesel-
Motoren

Anglo> Belgian Cy

Nijverheidskaai, 39, GENT © tel . 53265-53277
Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer
BOYDENS,Velodroomstraat,4,OOSTENDE
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Steene
GERLIJKE STAND
ooorte: Irhpêns Rita, d.v. Cornelius

Loo Irena. -

ONDÈN
ix damesfiets werd gevonden door
iders werkzaam te Steene. De fiets
behoedzaam weggestopt onder stroo.
inlichtingen tot het terugbekomen
de fiets zijn te bevragen ten ge-

ntehuize.

O E P • " • . • • > ! . " • ' .

,e parochianen zijn nog in het bezit
een identiteitskaart welke onlees-
is en van te hoógeh ouderdom. Aan

menschen doen wij een dringenden
ep om hun identiteitskaart te laten
lieuwen.

ITERHULP
>t is oprecht jammer dat onze soepW 4 *_#%**&!> J M H 4 A 4 4 V * ^ * * r " ^ W « m ~ * - - * - — — — j -

de slechte weersomstandigheden
•r normaal peil niet kan bereiken: Wij
Blikken ongelukkiglijk over geen in-
•gde,:groenten. Moge de temperatuur

ook spoedig verzachten, want onze
;ollüi hunkeren naar een heerlijk
inetje soep. •
i vergadering voor het plaatselijk
ïite 'heeft plaats Dinsdag 3 Maart,
13 ü. ten bureele van Winterhulp,
afdeelingshoofdén. worden dringend
i - a c h t . . . . . • \

! HERINNERING
j.gèns "omzendbrief van 6 Januari
:, Staatsblad van 10 Januari 1942, en
ens Provinciaal schrijven, worden de

in uhandelaars dringend verzocht alle
jen, ? estalde wferèn, zoowel aan het uit-
ï soet raam als^binnen in .het magazijn,
oten i té onderscheiden, naam, prijs en
)etoo> itenwaarde aan te duiden.. .
kloe r woedt ten strengste verboden wa-

och te vferkóopen aan .niet ingeschreven
nteri, tenzij in wel voorziene ,gevalt
schippers, iri verlof zijnde arbeiders
den vreemde, nieuwe inwoners, ge-
rteri, enz.
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^ANDEREN VAN KOLENHANDELAAR
!e bevoorradingsdienst deelt mede dat
veranderen van kolenhandelaar nog
el zal toegestaan worden in geval van
rkracht. ' ' .
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LD het Politiecommissariaat werd een
del sleutels neergelegd en'ligt ter be-
ikking van den eigenaar.

TSPANNINGSAVOND BIJ «DE VLAG»
lp Donderdag 5 Maart e.k. te 19 uur
de feestzaal «Zannekin», groote ont-
nniiigsavond ingericht door de plaat-
jke cel. vari «De Vlag».' '"., '::
ip hef programma: «2 .uur Schlager-
ziek» door hèt orkest «Casanova», al-
werie "leiding Mare. Vanderspiegle.
ncertile.'Ming' Flory Corsellis', Jee,raar
i het Kon. Conservatorium. Muziek
Lehar, Strauss.' Paul Lyncke,. Peter

uder enz:, jongste•mélodiëri. -..;': • : .
I GESLAAGDE AVOND > r '
üdieri. ooit met recht de, term «voor
bomvolle zaal» mag. gebruikt worden
is, het vwel Zaterdag. jl. geweest bij
bonten Muziekavond ingericht door

plaatselijke cel van «De Vlag» met
medewerking. van het- Regimentsmu-
onder de leiding van Oberw. Reich-

n n . ' • • ; - • - : / .. / • ; ' , : - - , -

onderlijneri graag de 'heerlijke
i's gezongen .door een tenor van de
ermacht, het' nummer van de Zigeu-
tians, de Straatmuzikanten; 'het. Hu^
ristische kwartet, de krachtmensch,
ïevoerd door de Weermacht en die al-
op daverend applaus onthaald wer-

' . • ' • • ' •

of dient'gebracht aan Oberw. Reich-
nn en Uff. Schütz die beiden het pro-
mma op waarlijk meesterlijke wijze
iden opgesteld. . . . ' . .
RGERLIJKÉ STAND
ieboortèri: Brackman Christina, van
ort en Aèsaert Clara.
terfgavallen: Ösaer Pharallde, wed.
i MIchleis.B.; 79 jaar; Arnoys Henriet-
dochter van Albert en Tisserand M.,
jaar; Delarighe Hendrik, echt. van
iruyne Nathalie, 69 jaar. . . .
I ONZE VISSCHERS
peb vaartuig N.15 «Charles», reeder
pré Calcoen, liep de haven binnen
Jt gescheurde netten.
MSTIGE WAARSCHUWNIG
'lettegenstaande verschillende verma-
gen .wordt door de. visschers nog
eds visch weg gegeven of verkocht,
en ernslge waarschuwing van de be-
gde diensten ,luidt: Dat de visschers
thans nóg In overtreding genomen

•den hiin' yisschèrsvergunnlng zullen
enomeri wórden.

DE EIGENAARS VAN AUTO-
ACHTWAOENSrechn|8che kontrole over motoVvoer-
5en.— De eigenaars van bedrljfsmo-?
voertuigen,.zonder onderscheid (zwa-
en lichte vrachtauto's, traktors, aan-
igwagens, enz.) worden de verplich-
ï opgelegd* hun burgerlijke verant-
irdelijkhefd tegenover derden voor
gebruik .van bedoelde voertuigen,

<t verzekering'te dekken,
'erhalye ..worden dé eigenaars ver-
ht zonder uitstel', naam en adres van
verzekeringsmaatschappij. waalmede
verzekeringspolis werd afgesloten te
ïn kennen aan den leider van het
"voerbureau.
tEMA'S
ova, Marktplaats. — «Grootvader»,
(turfllm en Ufa-actualltelten.
fannekfnv Kokstraat. — <?Kongoex-
Isse», Kultuurfilm, Ufa-actualiteiten. .

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Roothooft Nicole, Heist ;

Roothooft Diana, Helst, Wybauw Her-
wine, Wenduine.

O.verlijdens: Naessena Gerard, 44 j . ,
ongeh. Gr Jaiisdijk, 46; Debacker Euge-
nie, 74 j . , echtg. Charlier Polydoor, 33,
Stationstraat.

Huwelijksafkondiging: Dé Vrieze León
Uitkerke met Arents Josephihe alhier..

APOTHEEKDIENST
Zondag 1 Maart zal de apotheek Juste

Segaert, hoek Visscher- ett. Weststraat,
gansch den dag open zijn. V

FONTEINIERSDIENST
Vanaf Zondag 1 Maart tot en met Za-

terdag 7 Maart zal de fonteinier Witte-
vrongel Alfons, 3ü, Sergeant De Bruyiie-
itraat, den dienst waarnemen.

CINEMA'S
Programma van Vrijdag 27 Februari

tot en met Dinsdag 3 Maart: . .
COLISEE, Kerkstraat. — 1. Üfa-actua-

iiteiten; 2. Kultuurfilm; 3.. «Heldenlied
in de Bergen» (Iiii Schotten des Berges)
met Victoria voii Ballaska en Attila Hor-
Diger. . -

PALLADIUO, Kerkstraat. — 1. Ufa-
actualiteiten; 2. Documentaire film; 3.
«Ik ben Sebastiaan Ott» met Willy F'prst
en Trude Marlen.

Avondvertooningen te 19.30 uur. Zon-
dagnamiddagvertooning te 5 uur.

VISSCHERSBOOTEN TERUG
Dees week zijn de visscherssloepen'van

uit Nieuwpoort, teruggekeerd en zullen
weer van hier ter vïschvahgst uitvaren.

Breedene
BERICHT AAN DE WERKGEVERS

De werkgevers moeten een lijst met
den ouderdom van hun werknemers bii-
huii aanvragen voor het bekomen van
bijvoeglijke zegels voegen, daar de per-
sonen onder dei 18 jaar recht hebben op
2 zegels per 3 werkdagen. Dit bericht
geldt in de. eerste plaats voor de plaat-
selijke wasscherijen. De uitdeeling van
de- bijkomende rantsoehzegels zal plaats
grijpen voor de maand Maart vanaf
Dinsdag lp tot en met Maandag 15
Maart in het gewoon lokaal. . ' ' .

BURGERLIJKE STAND -
Huwelijken:-Van Gheluwe Maüricé eïi

Decloëdjt Marie-Louise; Borret -Julius en
Westyn Paula: • - ;

Huwelijksafkondigingen: Declercq Mau-
rice en Maeckelaridt Rachel.

Sterfgevalleh: Belpaeme Marie-Jean-
ne, 3 m., overleden te Moere.;:

BEVOORRADINGSBERICHTÈN :
De kleinhandelaars in schaenw aren

mogen de voorlegging eischezi van de
identiteitskaart, van de persoon die. de
machtiging van schoenwaren voorlegt.

Anderzijds mógen de machtigingen
slechts worden geteekend .indien de
schoenwaren, .werkelijk werden - afgele-
verd! "•- "'• '.'.

In geen enkel geval mogen de schoen-
waren worden afgeleverd tégen machti-
gingen die op voorhand werden gete'e-
kend.
. — Het is insgelijks verboden textiel-
waren te vérkoopen tegen afgifte van
punten welke niet aan de. kleedérkaart
zijn. gehecht. '"""."' ...

— Er wordt aan" dé inwoners herin-
nerd, dat in geval van overlijden de per-
soon die de aangifte van het sterfgeval
moet:doen,'in het bezit'dient te zijn van
de ̂ verschillende kaarten van den .övèrlé-
dehe, ten einde zé onverwijld in' te le-
veren. Deze' kaarten, zijn: identiteits-
kaart, rantsoenkaart, kleederkaart.melk-
kaart, eierkaart en de aardappelkaart
voor 10 maanden. .

—• De inschrijvingen voor huisbrand-
stof zullen worden opgenomen in het
bevoorradingsbureel te Slijkens vanaf
Maandag 2 Maart tot en/met Vrijdag 6
Maart. Degenen die vroeger reeds deze
formaliteit hebben vervuld moeten zich
vanzelf sprekend riiet meer aanbieden.

IDENTITEITSKAARTEN
Vele ouders verliezen uit het oog dat

hun kinderen zoodra zij hun 15e jaar
hebben, bereikt, in het bezit moeten ge-
steld worden van een . identiteitskaart.
; Wa.t meer is moeten dé kinderen aan

dezen ouderdom voorzien ' zijn van een
reispas om hun' woning verder dan 5
Km; te verlaten. • • •

• Bij de uitdeeling van de rantsoenzegels
moet de identiteitskaart van het kind
dat 15 jaar heeft bereikt, voorgelegd
wprden en zal het trouwboekje niet meer
kunnen gelden.

Hier zal in de toekomst streng toe
zicht .worden gehouden om alle misbrui-
ken daaromtrent te voorkomen.

Bij de eerstyplgènde. uitdeeling der
rantsoenkaarteri zullen' alle identiteits-
kaarten van het gezin .moeten voorge-
legd worden. .

Heist
APOTHEEKDIENST

Zondag 1 Maart is apotheker J. Maes,
hoek Kursaal- en Duinenstraat, van
dienst van 9.30 tot 12 u en van 16 tot
19 u,

BIOSCOOP
Op het programma van «Royal Ciné»

deze week: De fiemelsblatiwe Avondjapon
met Albert Matterstock. Daarbij de Ufa-
aktualiteiten en èen kultuurfilm. De ver-
tooningen gaan door als naar gewoonte.

BIJZONDERE RANTSOENZEGELS
De werkgevers moeten hun inventa-

rissen van de maand Februari binnen-
brengen, uiterlijk op 28 Februari, willen
ze nog bijzegels bekomen voor de maand
Maart. Gevallen van onwetendheid kun-
nen niet aanvaard worden.

TOONECLLEVEN
Op Zondag 15 Maart zal het volks-

tooneel «Excelsior Heist» het prachtig
famüiedrama «t Verleden spreekt!» in
vier bedrijven van Jos. Smits, opvoeren.
De vertooning gaat door als naar ge-
woonte in de feestzaal Vuurtorenstraat
12, te Helst.

AARDAPPELKONTRAKTEN
De landbouwers worden verzocht zoo

spoedig mogelijk ten stadhulze (afdee-

ling Landbouw.), dejijsten binnen te .dra-
gen van""'döf personen- mét Avie zijTeen
aardappelkóntrakt;; hebben , ^afgèsiöten,
opdat zou ' kunnen overgegaan worden
tot het opmaken der vöor.loopige kón-
trakten.. . ..

GEMQBILISEERDEN VAN 1939-40
Mannen die gediend Hebben bij het

Ie T. A/A, 12e Compagnie, Ie chef G. Van
den Bossche, worden verzocht zich zoo
spoedig mogelijk kenbaar te maken met
naam en adres. Schrijven aan Georges
Van" den Bossche, August Bernaertstraat
19, Heist-aari-zee. ~ J'.

OVERLEDEN
Te Brussel is overleden- in den ouder-

dom van 62 jaar, na een langdurige en
pijnlijke ziekte, Mevrouw Joseph Sinaye,
echtgehoote van heer Joseph Sinave,
eigenaar" van het «Hotel de Bruges et
des Flandrès», Zeedijk té Heist.

Wij bieden dé achtbare familie onze
innige deelneming' aan.

PING PONG .
Zondag 1.1. speelde P.P.P.C. Heist. te

Knokke een terugwedstrijd, tegen «De
Karpels». Zij moesten er nipt, heel nipt
onderdoen De-uitslag: was: 5 overwin-
ningen voor 5 en een verschil van een
enkele set.-

Zondag 1 Maart speelu P.P.P.C. Heist
iri eigep. lokaal, «Hotel des Sports», Ur-
sëllaan, tegen de ploeg van «De Snoeks»
uit Knokke. ;

Wij verwachten een overwinning van
onze jongens.

BURGERLIJKE STAND-
Geboorten: De Ketelaere Marlena,

O L. Vrouwstraat, 24; Warnéz Wilfried,
Tuinwijk 24; Liereman Marie-Thérèse,
Panneslag 59; Savels Germaine, Park-
weg 25; Vanden Bussche Gilbert, Niko-
las Merigélaan 17; Drappier Mare, Pol-
derstraat 55; Hallemeersch André, Guido
Gezellestraat 8.'

Huwelijken: Geene.
Afkondigingen: Dobbelaere Albert, zee-

visscher, en Beiréns Elisa," z.b., beiden
te Heist-aan-zeé.

Sterfgevallen: Sellier Joséphine, ong.,
59 jaar, Yserstraat 2; Gouweloose Elio-
dore, werkman, 50 jaar, ëchtg. Meyers
Virginie, Qude Kerkstraat '35; De Co-
ninck Augustyn, Staatsgepensionneerde,
75 jaar, echtg. Martbny Rözalie, Knokke-
straat 14; De Schuytèr Achille,. hotelier,
,60 jaar, echtg. Basyn.Marie, Aug. Beer-
naertstraat 4; Vien'në Félicie, z.b., ong.,
76 jaar, Vlamingstr. 27; Van Belleghem
Denise. 10 maanden! d.v. Alfons en Van-
damme Lydia,-Westkap.enestr..2O5; Van-
torre Joanna, 82 j . , wed. van Gheselle
Lodewijk, Herman Liebaertstr. .28;' Van-
derhaghen Marie:Aiitoïnettë, ong., ' ren-
tenierster,. 78 jaar, St. Antpniusstr. 30;
Sme.t, Elodia, gepensiomieërde,' 80. jaar,
wed. Schepens Giistave, Ó. L'. Vrouw-
straat 34; De Visscher Helena, z.b., 52,j.t
echtg. Burneel.Jules, Bakkersstr:8; Van
Wynsberghe Honoré, werkman, 47: jaar,
echtg. Savels Magdaleria, Stëeristr. 30;
De Graéve' Triphon, wërknian; 25 jaar,
ongeh., Tuïnwijk. • . ! : . = :

WEER ZWEEDSCHE VISCHVANGST
BUITEN pËENSCHÉ KUST

• Ten overstaan der volkomen • ontoerei-
kende vischvoorziening vari Zweden is
op initiatief van de voedingseómmissie
een uit circa 100 treilers.bestaande.vloot
uitgerust, lv/élkel,tpt_jhet' eindie;, dezer,
maand 'de ''harl'ngvarigst zal beoefenen
onder de Deensche kust; namelijk tus :
schen Skagen en.Hirthals. IDeze schepen
werden in ruime mate voorzien van
motorbrandstof en yischtuig. Gezien
voor dénigehèeien duurtijd vanden oor-
log de vangsten der Zweedsche vaartui-
gen in Denemarken niet aan land mogen
worden gebracht, zal de. vangst' door
Zweedsche stoomschepen overgenomen
en naar Góteborg gebracht worden. '

Wijders zijn tusschen Zweden en De-
nemarken 'onderhandelingen aan gang
over de'' hervatting van den Deenschén
vischexport naar Zweden; ipt nóg toe
zijn deze besprekingen zonder resultaat
gebleven. Zweden zou graag tijdens, dit
seizoen groote aanvoeren willen- beko-
men, temeer waar in normale tijden in
Februari dagelijks meerdere duizenden
kisten haring van Skagen met bestem-
ming naar._Goteborg verscheept werden.

DE NOORSCHE WINTERHARING
Iri Noorwegen wórdt de haring thans

in groote hoeveelheid gevangen. Bene-
vens het sleepnet en het drijfnet, wordt
col; hèjfc landnet gebezigd. Groote hoe-
veelheden werden naar Duitschland ge-
stuurd om in de vischindustrie verwerkt
te worden. •

DE NOORSCHE VISCHVANGST IN 1941

De eerste cijfers over de resultaten
van de vischyangst in Noorwegen ge-
durende het jaar 1941 worden bekend
gemaakt. De kabeljauwvisscherij was
middelmatig. 2,3 millioen hl. Winterha-
ring werd gevangen waarvan 1 millioen
hl. hetzij versch hetzij gezouten verzon-
den werd en 1 millioen tot haringolie
werd verwerkt. Voor conserven werd een
kleine hoeveelheid. (naar verhouding
met de bovenstaande ' ci;fers) aange-
wend. Over het algemeen .was de ha-
ringvangst beneden de middelmaat. Ook
di Brislingvangst .was minder: hij be-
reikte slechts 35 t.h. van de hoeveelheid
in 1940. Zakelijk beschouwd was 1941
vooi de Noorsche vischhandelaars een
goed jaar. Afzet en prijzen waren beiden
goed.

VISCHLEVER

Wist u dat de vischlever een waarde-
volle grondstof was ! Alle visschen heb-
ben natuurlijk niet hetzelfde gehalte vet
vtarült men de vischolie of traan kan
uitvoken.-Het zijn voornamelijk de ka-
beljauw, schelvlsch, blauwvisch en ver-
der, de wijting, doornhaal alsmede ande-
r« haaiachtigen die hiervoor Iit aanmer-
king, komen. Roobaard daarentegen bij-
na niets !
; De bewering dat men er van marga-
rine zou kunnen vervaardigen is van
allen grond ontbloot.
' In de Noorsche landen heeft men zelfs

getracht uit traan benzine te trekken. Of
het gelukt Is moet de toekomst uitwij-
zen.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

IndustHelle des Pêcheries
* - Samenwerkende Vennootschap

REEDERIJKAAI (rechtover de Slipways)
ALLE MEKANIEKE VERMAKINCEN EN CONSTRUCTIES

Allé srrtids-, pfaat-, koper- en zinkwerk voor schepen:
• Levering van alle Benoodigdheden ' È

Oliën, Verven, Kettingen-, Chikkels, Katoen, Carbure, enz:, enz.
Tel. 71741 «n 727S1 Postoheck H136 Handaltreglitér'•(

(37)

Studie van" den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee

Bij Sterfgeval

INSTEL met premie
OP, DINSDAG 3 M£ART 1942, om 3.30

uur stipt namiddag" in het «Café Dixyj»
te Heist, Guido Gezellestraat. van :

Gemeente Heist, Pannèstraat.. Nr 75

EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN

Woonhuis
met afhankelijkheden en erve, groot on-
geveer 1 are 46-centïaren.

Bewoond zonder récht van pacht door
Mr. Th. Clinckemaillie. •

Kantoor van den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee.

Openbare Vrijwillige Vërkóóping
. v a n . . •

beste Zaailand
en

Bouwgrond
zeer! gunstig gelegen té ZEEBRUGGE,
Staatsbaan Zeebfugge-Lissewege en E-
vendijk. . - . " . .

Verdeeld in vier koópen, gebruikt zon-
der récht van pacht:

Koop 1. — Evendijk, 0 Ha..63 a. 10 ca.;
gebruik Becu.

. Koopen 2 én 3. — Staatsbaan. Lisse-
wege 0 Ha. 15. a. 57 ca. en 0 Ha. 14 a.
64 ca.; gebruik De Jaegher en Lips.

Koop 4. — Staatsbaan Lissewég'e Ó Ha.
09 a. 97 ca.; gebruik Brüynhooghe. .

INSTEL MET PREMIE
DINSDAG 10 MAART 1942, ,qm 15.30

ure stipt té Zeebrugge, bij M. René-Van-
torre-Serie (tramhalte Vischmljn).

.. ..'. " (700)

1K1

Studie van Mr

Maurice ;Sebrechts
notaris te Oostende, Lëopoldlaan 7-

• Mrr Maurice Sebrechts, notaris te Oos-
tende, zal op de beneden vermelde zit-
dagén overgaan tot. de openbare verkoo-
ping van: . . • . . .

' GEMEENTE ' STEENE .

EEN GERIEVIG -

; Woonhuis
op ènmet grond ea grooten hof, gestaan
en-gelegen Sartlaan 36, groot 502 v.m. en
begrijpende: •. .•• •-•••. . '•• '

Gelijkvloers: twee dooreenloopende ka-
mers,''keuken, achterkeuken, serre, bij-
gebouwen en W. C: . . •

Verdieping: drie mansardekamers.
Voorzien van electrlciteit. . .
Ingenottreding bij veilvoorwaarden be^

p a a l d v - ' • } • • •' • • • - ' - v ;•-.••. - » • - , - • : . ••:... •••.-.

.Te bezichtigen op Maandagen en Don-
derdagen tusschen 2 en 4.,uur. . .

-*•' "' Ziitdagèn: ..."•'
INSTEL: Maandag 9 Maart 1942
TOESLAG: Maandag i6:Maart!942

telkens om drie uur namiddag tér her-
berg «Prins Boudèwijn»; St Sebastiaan-
straat,-22, te Oostende.
'A '°/o instelpremie.
Voor alle inlichtingen zich wenden ter

studie van yoprnoemden notaris. (692)

;. Studie, vari "Meester

Maurice Sebrechts
• notaris te Oostende,

Lëopoldlaan, 7. .

Studiën der notarissen

SEBRpCHTS
. ' • - . - . e n J ".- -.,.'^ , , '

GHYOOT
. . .. t e O o s t e n d e . . . .

ZOEKLICHTJES
TE , KOOP: -"'Kotter,: lengte 9,30 m.,

jreedte 3 in., diepgang 1,70 m., voorzien
an benzinemotor 16 P.K., alles in goeden

staat. Te bevragen of schrijven: F. Van.
Opstal, Fórtstraat, 12, Doel.

. ' . - (708)

Mr Maurice SEBRECHTS. notaris te
Oostende zal, met lusschenkomst van
zi;ix ambgenoot Mr Jacques GHYOOT,
notaris te Oostende, en ten overstaan
van den heer Vrederechter en denj heer
Griffier' van het kanton Oostende, op da
beneden .vermelde zitdagen overgaan tot
de . . .

Vrijwillige openbare verkooping
• van

" STAD OOSTENDE (Opex) '

E en handelshuis
op en niet grond en aanhoorigheden, ge-
staan en gelegen Thomas Van Loostraat,
11. bekend ten kadaster sectie D nr 644/q,
groot 142 v. m. 22 v. m. en begrijpende:

Gelijkvloers: winkel, gang1, drije kaf
irers, koer en-W. Ci; eerste iverdleping:
vier kamers en W. C.;'tweede verdieping:
vier kamers en W. C.; Hoöger: zolder.

Onmiddellijke ingenottreding.
Alle gebeurlijke'rechjèh óp schadever-

goeding hoofdens oorlogsschade wórden
medeverkocht.

ZITDAGEN:
INSTEL: Dinsdag 17 Maart 194?
TOESLAG: Dinsdag 31 Maart .1942

telkens om 3 uur namiddag, in de ge-
hoorzaal van het vredégerecht, Gerechts-
hof, Hënri Serruyslaan, te Oostende.

Voor alle inlichtingen zich wenden ter
studie van voornoemden notaris Se-
brechts, Lëopoldlaan,- 7. te Oostende. ""•

. . • - . . • • • • • . ' • (701)

Mr Maurice Sebrechts; notaris te Oos-
tende, zal óp de beneden vermelde zit-
dagen overgaan tot de vrijwillige open-
bare verkóopjhg van:

STAD OOSTENDE

HET HOTEL-CAFE • -

' l a ploche d'Or,,
op en met • grond en toebehoorten, ge-
staan en gelegen Kerkstraat, 6, groot
163 v.m. .

Het exploitatiemateriaal bij inventaris
geschreven wordt medeverkocht.

Zitdagen:
. INSTEL: Maandag 16 Maart 1942

TOESLAG:.Maandag 30 Maart 1942-
telkens om 3.30 u. namiddag, ter herberg
«Prins BoudeWijn», St. Sebastiaanstraat
22, te Oostende,
'A % instelpremie.
Voor alle inlichtingen zich wenden ter

studie van voornoemden notaris.
Ingenottreding op 15 April aanstaande.
Te bezichtigen op Maandagen, Woens-

dagen en Vrijdagen tusschen 2 en 3 uur.
(709)

Studie van'Mr

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, Leopoldlaan 7.

Mr Maurice SEBRECHTS, 'notaris te
Oostende, zal op' de beneden vermelde
zitdagen overgaan tot de vrijwillige open-
bare verkooping van:

'' . '' STAD OOSTENDE (West)
EEN GERIEVIG

Woonhuis
op en met grond en hof, gestaan en ge-
legen Overvloedstraat, 70, groot 181 v.m.
en begrijpende:

Gelijkvloers: woonkamer, keuken, ach-
terkeuken, serre en W. C;

Verdieping: drie kamers;
Hooger: zolder.
Voorzien van gas, electrlciteit, stads-

water en putwater.
Onmiddellijke' Ingenottreding.
Te bezichtigen óp Maandagen en Don-

derdagen tusschen 2 en 4 uur.
. Zitdagen :

INSTEL: Dinsdag 10 Maart 1942
TOE6LAO: Dinsdag 24 Maart 1942

telkens om drie uur namiddag, ter her-
berg; «Prins Boudewljn», St. Sebastiaan-
straat, 22, té Oostende. -

J4 «//ihsteipremi'e.
Voor alle Inlichtingen zich Arenden ter

•tudl* van voornoemden notaris, (691)

. Kantoor vari Notaris

J. GHY0OT
te Oostende, Koningstraat, 54.

INSTEL met - V» % premie
.Op DINSDAG*3 MAART 1942, stipt te

15 u., .ter-zïttingzaal ,van hét Vrêdëge-
recht, nieuw Gerechtshof, te Oostende
(hoek H. Serruyslaan eri Vindictivelaan).

BREEDENE-SAS SLIJKENS

Woonhuis
met stal, schuur en erf. Dorpstraat, 1,
tusschen de Nükkerwijk; deSluitvliet en
buurtsp. op Blarikenbérgé; gekadastreerd
wijk A; Nr 373c4 voor eéh oppervlakte
van 3 aren 30 ca.. en groot, volgens titel
3 7 ö ' m 2 . ' ; • ; • • • ' ' . " • * ; " ; " - ' • - . • :

' : Verhuurd fr. 225 per maand. 'Genot
1 ApHl 1942. • ; , ' . .

Zichtbaar: Dinsdagen-en Donderdagen
10-12 en 2-4 u. • - :.
(Toewijzing volgt op Gerechtshof 17-3-

^2) / = • =-> ;.r< .-,- . (696)

| INSTEL met : x/z % premie
KOOP I.

•;. Handelshuis
laatst - uitgebaat als : likeürhandel. met
3 verdiepingen boven het gelijkvloers,
hebbencie ieder 3 kamers en W. C.; voor-
zien van regen-, put- en'sÉadswater, gas
en electrjciteit.

Oostende-Oost, St. Pietersstraat, 2
Kadaster A, nr 774k, groot 90. v. rh.

Huurpenningen binnen de maand. Ver-
huurd per maand. ..

Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za-
terdag, van 2 tot 4 uur namiddag. (706)

KOOP II.

Woonhuis
met inrijpoort, magazijn en hofje

hebbende kélderkeukens en halve ver-
dieping boven gelijkvloers; voorzien van
regenwater .

Oostende-Meiboom, Beekstraat, 3
Kadaster C, nr 174d2, groot 110 v. m.

Verhuurd per maand mits 150 fr.
Zichtbaar: dagelijks op betamelijk

uren. , ., .
ZITDAGEN :

Instel: DINSDAG 10 MAART
Toewijzing: DINSDAG 24 MAART 1942

telkens te 15 uur, ter herberg «Prins
Bpudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te
Oostende «

Laste.nkohier en SnlichtJing bij den
Notaris. • (707)

Studie van deh Notaris

jean DE WYNTER
kerkstraat, 43,. te Oostende

Op DONDERDAG 5 MAART' 1942, te
15 u. in het lokaal «Prins Boudewljn»
St. Sebastiaanstraat,. 22, te. Oostende:

INSTEL met V& % premie
• vari een ' ••:-

dubbel Handelshuis
Kapellestraat 74A eri 74B

.-• OOSTENDE
Bevattende 2 Winkels met woonst.
Pagade 11 m. Oppervlakte 158 m2.
Mogelijke vergoeding' voor oorlogs-

schade medeverkocht. , •' .
Gebruik: Verhuurd met pacht tot

1 April 1945. ' .
Bezoek: Dinsdag en Vrijdag van 14

tot 16 u. ; (694)

Studie van den notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

• OP DONDERDAG. 12. MAART 1942, te
15 uur Iri hét lokaal Prins Boudewljn,
St, Sebastiaanstraat, 22, te 'Oostende, ten
overstaan van den heer - Vredarechter
van het kanton Oostende .

INSTEL MET: li'%'JP%REMIE
.-•' =• Van een

schoon Burgershuis
Euphroslne Beemaertstraat, 69, te Oos-
tende

Oppervlakte: 170 v. m. Onmiddellijk
genot. . •;•

Bezoek: Dinsdag en Vrijdag van 14 tot
18 uur.

Alle nadere inlichtingen te bekomen
ter studie. (704)

TE KOOP: Mazoutmotors: 4 tak Diesel
Benz 110 PK. 6 cyluider; motor Diesel
viertak: «Imop» 70 P.K.; motor Diesel
4 tak: Moes: 36 P.K.; motor Diesel vier
tak: Móës: 36 P.K.; motor Diesel 4 tak:
Reform» 16 PK.
Zich wenden: A. Devos, Schietbaan-

aan. 23, Opex-Oostende. (699)
TS KOOP boot 7 m. lang, 2 m. breed,

motor Citroen 10 P.K. met garnaalboel
gemeerd te Nieuwpoort. Zich wenden: 4,
Obstendestraat, Nieuwpoort. (697)

VERLANG TE KOOPEN: eetkamer in
;oeden staat. Garage Maritime, 15, de

dmet de Naeyerlaan, Oostende. (695)
TE KOOP: Cabines. Pont arrière, res-

sorts, plateau voor groote camions, chas-
sis Bedford en "andere wisselstukken. —
Garage Maritime, 15, de Smet de Naeyer-
iaan, Oostende. (696)

OPEN BOOT TE KOOP, lengte 7,80 m.
n 2,55 m. breed, voorzien van een raa-

ioutmotor 7-9 P.K., voorzien van twee
jarnaalkorren en een stroophét. Zich
wenden bureel van 't blad. (690)

TE KOOP een nieuwe Vischkorre. Zich
wenden bureel van 't blad. (682)'

WORDT GEVRAAGD: brandkast in
;oeden staat. Zich wenden bureel blad.

(673)

VISSCHERSBOOT TE KOOP te Oosten
de, 6,80 m. lang, 2,10 m. breed, gebouwd
in 1940 en voorzien van een benzinemo-
tor Fiat van 11 PK. met alle vischgerief,
wee garnaalkorren, warvan eene splin-̂

ternieuw, een stroopnet, een zeil en een
nieuw fornuis. ' .

Voor verdere inlichtingen en prijs.zich
wenden bureel van 't blad. (670)

TE KOOP: Verschillende loten bouw-
rond. Voor inlichtingen te begeven:

18, KONINGINNELAAN, Oostende.
(630)

GELDPLAATSING, uitstekende waar-
borgen, hooge intresten. Schrijven bu-
reel van het blad. • ". (256)

VAST BENOEMDE ambtenaar wenscht
20.000 fr. te leenen in Ie hypotheek voor
vaste zaak. Brieven aan adres van 't blad
onder letters A. B. (635)

TE HUUR: Winkel met ruime stapel-
plaatsen, zoo, noodig met gemeubelde
woonkamers, goede ligging. Voorwnar-
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (633)

ÖORLOGSSCHADE: Geteisterden kun-
hen kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het indienen vari
hun dossier, bij
ÉD. DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KONINGINNELAAN, Oostende.

. (629)

Agence Ch. Seys
Rpgierlaan, 21 Oostende.

T E K O O P :
Schoon heerenhiiis, alie confort, Center.

Kan dienen als handelshuis.
Prachtige villa,'bij center van Zeedijk.

3 appart., 2 badk., str. water. 300.000.
Rapportvilla, de Smet de Nayerlaap. •
Schooné villa, Vélódroomstr. Occasies
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schpone villa, Peter Benoitstraat. .
Rapportvilïa, Kemmeïbergstraat.
Burgerhuis, Blauwkastéelstraaf.
Huis, Schipperstraat.
Kleine villa, ppex, 90.000 fr.
Kleine villa, 11 pi.; Breedene-a-zee.
Bouwgronden: / ' • • " . ' . .

Bij de EHsabethlaan van af 120 fr.
Op de Opex van af 80 fr.. de m2.
Breedene-Hypodroom vanaf 20 fr. de m!

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD:
Handelshuizen, burgershuizen, enz., groot

en klein, in en buiten stad. (693)

Stad Nieuwpoort
Er is een plaats te begeven van l j

drager bij den stedelijken begrafenis-
dienst. " " • • .

Inlichtingen te bekomen aan vinket
nr 2. Aanvragen in te dienen vóór 12
Maart 1942.

Nieuwpoort, 23 Februari 1942.
De Burgemeester,

Dr. A. VAN DAMME.
(703)

Stad Nieuwpoort
De Burgemeester maakt bekend dat er

zal overgegaan worden tot de heraan-
besteding van. volgende openbare dien-
sten: • . •

a) ruimingsdlenst.
b) reinigen marktplaatSi stadsbeplan-

tingen,-enz.
c) opruimen slachtafvalen stalmest in,

het stedelijk slachthuis.
De lastenboeken zijn te verkrijgen op

het stadssecrètariaat. Prijs: 5 r.\ per
lastenboek,

De aanbiedingen moeten onder geslo-
ten omslag aangeteekénd aan den Bur-
gemeester gestuurd wórden. Zij moeten
ten laatste op Donderdag/12 Maart 1942
ter bestemming zijn;

Nieuwpoort, 23 Februari 1942.
De Secretaris', De Burgemeester,

H. VAN HECKE. Dr. A. VAN DAMME.
' • . - . . - ' ( 7 0 2 )

OP 21 HIAART AANSTAANDE

voor de derde maal reeds
dees jaar, verdeelt de

Loterij Winterhulp
20.000 loten van 100 frank
2.000 loten van 250 frank
400 loten van 1-000 frank
40 loten van 5.000 frank
12 loten van 25.000 frank

, 8 loten van 50.000 frank
Vijf groote loten van 100,000 frank
Het euper groot lot van EEN MILLIOEN

; In 't geheel
VIJF MILLIOEN EN HALF

Het biljet: 50 frank Het vijfde: 10 fr,
OVERAL TE KOOP

alsmede op den zetel dër Loterij
P.O.R. 247.17

Onder familieleden, onder vrienden,
onder kameraden, ' ' •

MAAKT ÏNLEGFOTJÈS VOOR
EEN GECOMBINEERDE REEKS

V E R E E N I G.T U W K A N S E N
(685)



«HET VISSCHERUBLAD »

SPORT NIEUWS

Boksen
DE KNOKKER ROBENSYN TEGEN DEN
TAAIEN ITALIAAN VITTORIO ZANETTI

Op Zondag 1 Maart, té 14.30 uur, In het
Sportpaleis, Rogierlaan

Zondag a.s. 1 Maart pakt de wakkere
Oostendsche Jnrichter Theo Vanhaver-
beke weer uit met een galafeest.. dat
weerklank zal vinden in onze boksmid-
dens en dan ook geroepen is een pulken
en verdienden bijval te verwerven.

Natuurlijk is het andermaal Maurits
Robensyn, die den hoofdkamp leveren
zal. De Oostendenaar die een heele reeks

~ prachtige successen komt te boeken en
voor zijn twee laatste gevechten Verbee-
ren en Vandenbroeck klopte, zal de taak
aanvatten tegen Vittorio Zanetti, den
taaien Italiaan die een bevredigende ver-
richting komt te boeken tegen Karel Sys,
dte hem te Antwerpen slechts met de
punten kon overwinnen. Onmiddellijk
rijst de vraag op, indien Rob^nsyn een
snellere zege zal boeken. Niet onmoge-'
lijk, maar dit staat nog O'D een kant.
want, is de Oostendenaar als een zware
klopper aangeschreven, de wilskracht
van den tegenstrever valt anderzijds niet
meer te onderlijnen. Het staat echter be-
paald vast dat een belangwekkende
schok hier in 't verschiet ligt, waarvan
de .toeschouwers oneindig veel zullen ge-
nieten.

Wiliy Vaneenoo, die een prachtige
knock-out overwinning komt te boeken
te Izegem op Dedheene. zal in den taaien
Brusselaar Verbist-een waardigen tegen-
strever ontmoeten. De Oostendenaar
schijnt zich echter heelemaal hervat te
hebben en daar hij thans met een veel
beter moraal dan vroeger optreedt, ligt
een nieuwe overwinning van zijnentwege
voor de hand.

Tenslotte krijgen wij Asseloos-Santerre
als derden beroepskamp. De Brusselaar
komt een moedig verweer te bieden aan
M. Vanhaverbeke en Laureys. zoodat de
Oostendenaar zich andermaal aan een
stevige repliek mag verwachten.

Vier beste liefhebberspartijen lelden
den veelbelovenden namiddag in en In
•zijn geheel genomen loont het keurig
ineengewerkt reklaam volkomen de
moeite der verplaatsing.

Programma
Liefhebberskampen 4x2 min.:
Nachtegael (67 kg.) Oostende tegen

Degreef (67 kg.) Brussel.
Hubrouck (64 kg.) Oostende tegen Van

Durme (64 kg.) Brussel.
Desmet (58 kg.) Oostende tegen Gau-

chez (58 kg.) Brussel.
Aspeslagh (56 kg.) Oostende tegen Ver-

baandert (56 kg.) Brussel.
Beroepskampen 10x2 min.-
Firmin Asseloos (57 kg.) Oostende té-

gen Santerre (59 kg.) Brussel.
W. Vaneenoo (68 kg.) Oostende tegen

Verbist (68 kg.) Brussel.
Beroepskamp 10x3 min.:
M. Robensyn (84 kg.) Oostende tegen

V: Zanetti (83 kg.) Charleroi.
Kaarten op voorhand verkrijgbaar in

het Hotel Central, Wapenplaats en in
Café Den Anker, bij F. Bockhodt, Petit
Paris. Prijzen der plaatsen: 7, 10 15 20
30, 40 fr. De zaal zal degelijk verwarmd
zijn. Eerste gongslag stipt om half drie.

RGBENSYN WINT TB MOE8KROEN-

Zondag l.L moest de Oostendenaar
Maurits Robensyn te Moeskroen in het
strijdperk treden tegen den Mechelaar
De Ruytter, die echter vervangen werd
dcor Vandenbroeck, uit Merksem. Gedu-
rende deze partij gaf Robensyn blijken
eener overdonderende meerderheid en
tenslotte, sloeg hij zijn tegenstrever k.o
in de vierde ronde van een gevecht'dat
er tien voorzag.

Spannender was de kamp tusschen
Pourmeau en Firmin Asseloos. Het was
de derde maal dat beiden tegenover el-
Kaar stonden. Den eersten keer verloor
ae Oostendenaar door opgave om even
later schitterend weerwraak te nemen
-hans sloegen betderr match nul, het-
geen voor Asseloos een zeer bevredigende
piestatie beteekent, aangezien Fourmeau
in eigen midden altoos te duchten valt

MARLY VERLIEST TE IZEGEM

De eerste verplaatsing van Robert
M'arly als beroepsbokser was niet ge-
lukkig. Geplaatst tegenover den löcalen
kamper Verhellen — dte als beroepsbok
ser debuteerde — moest de jonge Oos-

een puntennederlaagterdenaar met
vrede nemen.

LUCIDARME WINT OPNIEUW
Onverhoeds.moest Edmond Lucldarme

Zondag 1.1. te Adinkerke in de bres sprin-
gen om Braeye te bekampen. De,aan-
gekondigde kamp tusschen Mamadou en
Bc-rto kon wegens afwezigheid van den
keurling geen plaats vinden. De kan-
didaat welterkamploen • beheerschte
Braeye gedurende tien hernemingen en
overrompelde hem bijwijlen op zulke
v>ijze, dat de afgeteekende puntenover-
wlnning van Lucidarme voor diens te-
genstrever een referencle van moed en
uithoudingsvermogen afgeleverd heeft.

Schaken
VRAAGSTUK Nr. 11
Sleutel Loopér bl a2

als L.C5 x b4 — 2, Dc.3c8 mat
als d3 d2 — 2. Dc3h3 mat
als e5 x f4 — 2, Dc.3f6 mat
als e4 e3 — 2, Pg2h4

VRAAGSTUK Nr. 12
van L. Bayot, Forrièro

Mat in twee zetten

Prijskampen en
Vermakelijkheden

BILJART
Op Zondag 15 Maart, biljartprijskamp

bij Oscar Vandeklnderen, café Oud-Bree-
dene, Dorpstraat, 160. Breedene-Dorp,
met 300 fr. prijzen gewaarborgd, 20 fr.
voor de hoogste reeks in de eerste ronde.
1 flesch wijn voor de hoogste reeks in de
tweede ronde. Inleg 5 fr. per man. In-
schrijving-om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

Op Zondag 22 Maart, biljartprijskamp
bij Charles Mahieu, café Terminus, Tor'-
houtsteenweg, 357, Oostende, met 100 fr.
vooruit en het inleggeld. Inleg 5 fr. per
man. Inschrijving om 1 uur. Begin om
1.30 uur.

KAART
Op Zondag 1 Maart, kaartprijskamp

(bieden) bij Gustaaf De Rudder, café
Stella, Nieuwe Dókstraat 21, Conterdam-
Steene, met 100 fr. vooruit en het inleg-
geld. Prijzen voor de verliezers' van de
eerste ronde. Inleg 5 fr. per. man. In-
schrijving om 1 uur. Begin om 2 uur.

Uitslag van den prijskamp met de
kaart, gehouden bij Marcel Tempere;
334b, Torhoutsteenweg. Oostende.

Voor de winners
1. Toumoye — Lycke.
2. Verheyde — Vandenbouhede
3. Tempere Arthur —. Vanderschaeghe
4. Jahssens
5. Dhulster
Voor de verliezers van de eerste ronde
1. Naessens — Gevaert
2. Dhont — Mahieu
3. Tempere Marcel -=— Castelein.

BRIEF UIT HOLLAND

OnzeVisscherij

Serru
Cordy Albert.

©e Oesterkweek in
Belgische nJDateren

, (Vervolg)

1030

MOSSELVERCIFTIGING
Twee vergaderingen hadden plaats op

26 Jum 1939 en op 28 December 1939 in
het Hotel van den Heer Minister van
Verkeerswezen te Brussel, Voorzitter der
Oommissie, om kennis te nemen van de
bevindingen gedaan door de deskundi-
gen aangesteld om de oorzaken op te
sporen van de mosselvergiftiging in het
Zeekanaal van Brugge.

De mededeelingen desaangaande op de
zltttng van 26 Juni gedaan door den Heer
H. Koch, Professor aan de Hoogeschool
van Leuven, geven aanleiding tot breed-
voerige besprekingen.

I daarmede werd tijdens de
« « „ . l u w - . - / 8 1 ! 2 8 december 1939 de
mogelijkheid onderzocht om den mossel-
teelt in het Zeekanaal te hernemen

Er werd kennis genomen van het
standpunt van het Beheer van Volksge-
" " " " " ' I en besloten tot de n o o S -

streng verbod te leggen op den
mosselteelt in het Zeekanaal van Brugge.
rtQ?e»,meenlng.viercl t e v e n s «^gedrukt
dat het vraagstuk verder diende onder-
s t . 0 ! " ^eigenlijke oorzaak der ver-genlijk

fdu lde l l#„ t e om»jnen en zoo
j te verwijderen, daar de huidige

toestand een bestendig gevaar daarstelt,
terwijl de mosselkweek een niet te ver-
smaden voedingsbron voor de bevolking
vertegenwoordigt,

MOSSELZAADTREKKEN OP DE KUST
In toepassing van het Koninklijk be-

sluit van 1 September 1932, wordt voor
het voorbehouden van sommige mossel-
zaadperceelen onderscheid gemaakt tus-
schen mosselzaadtrekkers die den mos-
selkweek bedrijven en anderen.

De getroffen maatregelen werden door
de Commissie bekrachtigd en zullen vol-
gens de noodwendlgheden. kunnen > ge-
wijzigd worden.

OESTSRZUIVCRING
Op de vergadering van 26 Juni werd

aan de Commissie kennis gegeven van
een bezoek gedaan aan een te Londen
in voege zijnde stelsel tot oesterzuive-
rlng.

Er wordt besloten In het Zeeweten-
schappelljk Instituut te Oostende met
medewerking van het Laboratorium van

den stedelijken gezondheidsdienst oes-
terzulveringsproeven met ozone te doen

Ter zitting van 28 December werd de
waardeering uitgesproken nopens de
experimenten die desaangaande te Oos-
tende gedaan werden en het oordeel uit-
gebracht dat zoo spoedig mogelijk een
methode zou moeten gevonden worden
die, aangepast aan de locale eisenen,
door de oeeterkweekers van ons land
praktisch zou kunnen worden toegepast.

OESTERPUTTEN -OP 8TAAT8GR0ND

: Een praktische oplossing voor het ver-
huren der putten gelegen te Blanken-
barge zal bij het Bestuur der Domeinen
worden aanbevolen en eene beperkte
subcommissie zal de verdere mogelijk-
heden onderzoeken, die langs onze kust
best.aan.

SCHELDEWATER VOOR MOSSEL-
VERWATERINQ

Tijdens de vergadering van 28 Decem-
ber werd de. aandacht gevestigd op dit
vraag6buk en lezing gëgfeven van een
briefwisseling die desaangaande tus-
schen de belanghebbende Departementen
is gevoerd geworden.

Er zal door de Commissie bij de be~
voede Instanties op eene definitieve be-
slissing worden aangedrongen.

R. Verschelde,
Secretaris.

(wordt voortgezet).

MEKANIIKB TOUW., QARBN-
IN NITTINPAtRICKEN

Rioeworits
N. V,

REEDERIJKAAI ~ OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor
Zeevaart, Zeeyïssc.herij en
O p e n b a r e W e r k e n .
M a s o u t « P u r f i n » »

DIESEL MOTOREN, «SULZER »

De gunstige wending in de weersom-
standigheden heeft meteen haar invloed
op het visscherljbedrljf doen gevoelen.
Meer en regelmatiger kon worden uit-
gevaren, de vangsten nemen reeds iets
in omvang toe en zijn meer gevarieerd.
Deze week werden voornamelijk:- tarbot,
tong, schol, schar, bot, wijting en kabel-
jauw aangevoerd. De visch noteerde heel
hoog in prijs. Als gevolg daarvan werden
vaak voor betrekkelijk kleine aanvoeren
zeer loonehde besommingen gemaakt.

In alle vlsschershavens van bëteeke-
ais worden thans toebereldselen getrof-
fen om op een beduidend intensievere
wijze de kusjbvlsscherij te beoefenen dan
m het afgeloopen jaar, tijdens hetwelk
de omschakeling van de sedert Mei 1940
opgelegde schepen vrij traag in zijn
werk is gegaan. In 1941 waren de. vang-
sten dan ook naar verhouding gering en
op verre na niet in staat om in de als
gevolg van de vleeschrantsoeneèring
sterk gestegen binnenlandsche behoef-
ten te voorzien. Toch was het bedrijf
over het algemeen zeer loonend, gezien
de zeer hooge prijzen. De door de aan-
ïokkelijke prijzen bevorderde optuiging
van aan de ketting gelegde vaartuigen
.verd evenwel grooteüjks tegengewerkt
c'oor de schaarschte aan brandstoffen,
.velkè een meer algemeenen inzet van
de motortrellers verninderde. Intusschen
neeït de omschakeling op de genera-
toren-aandrijving vorderingen gemaakt,
cemeer waar zij door. de verleeiung van
staatssubsidies ter bestrijding van de
montagekosten in de hand gewerkt
wordt. Als gevolg hiervan kan in het
nieuwe seizoen de kustvangst waar-
scnijnlljk cioor een grooter aantal sene-
pen beoefend worden. Hiervan verwacht
men een aanzienlijke verbetering in de
voedselvoorziening, welke door de be-
trokken instanties uiteraard met!, alle
middelen worden nagestreefd.

Reeds eerder hebben wij gemeld, dat
de Nederlandsche Visscherïjcentrale ma-
ximumprijzen voor haring.had vastge-
steld me.t ingang van 1 Februari j.l. Nu
echter de verkoop van haring door de
slechte weersomstandigheden was ge-
stagneerd, heeft de Nederlandsche Vis-
scherijcentrale bekend gemaakt, dat er
harerzijds geen bezwaar tegen bestond
de oude prijzen tot en met 15 Februari
te handhaven. Met ingang van 16 Fe-
bruari gingen echter de maximum-
prijzen definitief in. .

De oesterverzending, zoowel naar bin-
nen- als buitenland, heeft veel te lijden
gehad van de vorst. Dit Is te begrijpen,
immers bij sterke vorst is er in dé groote
steden geen druk hotel- en restaurant-
bezoek. Het Is wel jammer vqior de
oesterkweekers, maar de zeer kleine voor-
raad die er nog is gaat moeilijk van de
hand.

Voor de voorraden Zeeuwsche oesters
wordt echter niet zooveel gevreesd als
vorige jaren, daar de nog aanwezige
oesters van Zeeüwschen oorsprong zijn
en niet van Fransche afstamming. Het
sterftepercentage viel, naar dezer; dagen
geconstateerd kon worden, • erg| mede.
Dit is uiteraard een gevolg van het feit,
dat we bij het beghvvari de vorst geen
oostenwind hebben'gehad.' Dé oosten-
wind brengt altoos troebel water mede,
troebel water met veel zand. Dit zand
komt in de oesters en deze kunnen het
niet mser kwijtraken, daar de gewone
methode van uitspuwen met sterk vrie-
zend weer zeer belemmerd wordt. ,r. ,

Dé kokerijen van mosselen en.Ellppér-
limpeft liggen nu geheel stil. 'De weers-
omstandigheden belemmeren iedere vis-
scherij. De schade aan arbeidsloonen
bedraagt daardoor voor Yerseke alleen
ruim f 10:000. :

KRIJGEN WE MAXIMUMPRIJZEN
VOOR ZEEVISCH? * j

De vraag of tot vaststelling van ma-
ximumprijzen voor zeevisch moet wor-
den overgegaan — voor zoetwatervisch
is dit reeds geschied — houdt nog steeds
de volle aandacht der belanghebbenden
en overheid vast. Het' is een moeilijk
probleem, dat zich'hiermede aan de orde
stelt. Alles is zoo anders en een verge-
lijking met 9 Mei 1940 — maatstaf voor
de vaststelling van diverse andere ina-
ximumprijzen — gaat hier niet óp. Bij
een eventueele bepaling van maximum-
of vaste prijzen voor zeevisch zullen de
besommingen teciminste zoo hoog moe-
ten zijn,'dat de variabele lasten worden
gedekt, daar anders uit den. aard der
zaak niet zal worden uitgevaren, terwijl
voorts op den duur ook alle vaste kosten
moeten worden opgebracht zoodat éën
voortdurende vernieuwing van de vloot
kan plaats vinden. Is het eenerzij ds
moeilijk tot nauwkeurig bepaalde niaxi-
mum-prijzen voor zeevisch in het alge-
meen- te komen, anderzijds wordt een.
bevredigende oplossing van deze kwestie
noodzakelijk geacht. Het verband*, met;
de kosten, waarin een ruime marge 'als
gevarenpremie moeten worden berekend,
dient te worden gehandhaafd, zoodat de
kring van consumenten, die voor het ge-
bruik van zeevisch is geïnteresseerd, zoo!
groot mogelijk kan blijven. Het is echter
gewenscht de prijzen van de zeevisch
soorten in een goede verhouding . .tot
elkaar vast te stellen, waardoor vopr-
komen wordt, dat de ee;ne tak van vis-
scherlj zich, louter uit. prijsoverwegin.-
gen, ten koste van een andere uitbreidt.
Zoo Is het een gewoon verschijnsel, dat
een deel. van de gamalenvlsschers." in
tijden, dat sprot in groote mate voor
kust en zeegaten voorkomt, zich ga.at
bezighouden met de sprbtvlsscherij. Dit
behoeft niet te worden tegengegaan,
doch het zou b.v. onjuist zijn de sprot-
prijzen zoo hoog, te stellen, dat de gar-
nalenaanvoer goheel zou ophouden. Ook
verdient het zotider twijfel aanbeveling
de prijzen voor de goedkoopere visch-
soorten op een. relatief, laag en die voor
de fijnere vlschsoorten op een betrek-
kelijk hoog niveau vast te stellen, zoodat
de visch, die Mn normale tijden als volfcs-
vlsch werd beschouwd,' binnen het be-
reik- van zo'6 groot mo}jelljke groepen
van consumenten komt te liggen.

zie hier in het kort samengevat de
opvattlnger», die omtrent dit urgente on-
derwerp bestaan en blnnetikort.wel meer.
aandacht zullen vragen. De gedachte :
meer visoh voor het volk, Is hierbij lei-
dinggevemd I

VERANDERING VAN WINKEL
Zooals men weet mogen de klanten na

een vastgestelden termijn van winkel
veranderen. De Diensten der Ravitail-
leering en Rantsoeneering brengen deze
verandering aan op aanwijzing van de
handelaars bij wie de verbruiker zich op-
nieuw heeft laten inschrijven; Te dien
einde moeten zij aan deze diensten de
rantsoeneeringskaarten der nieuwe Wan-
ten voorleggen, alsmede een aanvraag
tot verandering van winkel door laatst-
genoemden geteekend. •

Deze aanvragen moeten de waren
waarvoor de verandering aangevraagd
wordt, naam en adres van den vroegeren
winkel, alsmede het adres van den nieu-
.ven winkel vermelden.

Om het den handelaars gemakkelijk
ie maken, publiceeren wij hieronder het
.hodel volgens hetwelk deze aanvragen
op duidelijke wijze kunnen gedaan wor-
den.
1ANVRAAG TOT VERANDERING. VAN

WINKEL
Producten waarvoor de verandering ge-
vraagd wordt:
\'aam van verbruiker:
Volledig adres:
-.?ivkel toaar de verbruiker tvas inge-
xhreven :~

Naam: - •
Adres: '

,Vinkel toaar hij. nu is ingeschreven:
Naam
Adres:

Datum van aanvraag
en handteekening van den verbruiker

REVUE VAN DEN ARBEID

Om u op de hoogte te houden van de
geschiedkundige veranderingen die in de-
ze tijden gebeuren, om al de problemen,
hun samenhang en uitwerking er van
volledig te kunnen leeren begrijpen.werd
het viermaandelijksch tijdschrift «Nieu-
we Internationale Revue van den Ar-
beid» opgericht.

Dat tijdschrift dat reeds sedert Ja-
nuari 1941 geregeld verschijnt, wordt in
vier wereldtalen uitgegeven: Duitsch,
Fransch, Italiaansch en Nederlandsen.
Elk nummer bevat gemiddeld 100 blad-
zijden en wordt uitgegeven in een han-
dig formaat. De prijs voor een jaarabon-
nement bedraagt 4,50 R.M. (56,25 fr.)
en men kan inschrijven bij «Verlag der
Deutschen Arbeitsfront Brussel N. V., A.
Maxlaan, 77-79, te Brussel.

Tot Slot kunnen wij nog mededeelen
dat dit tijdschrift uitgegeven wordt in
opdracht van Dr Ley in samenwerking
met het wetenschappelijk instituut voor
den, arbeid van het Duitsche Arbeids-
front te Berlijn.

BEZOEKDAGEN BIJ DE
HOOFDGROEPEERING

«VISCH EN VISSCHERIJPRODUKTEN»

De bezöekdagen bij de Hoofdgroepee-
ring «Visch en Visscherijprodukten» 163,
Wetstraat, Brussel, zijn als volgt vast-
gesteld:

's Woensdags voor de bezoekers uit de

Toekomstpl annen
(Vervolg van bladzijde 1)

Zij kunnen ook nog hun toevlucht
nemen tot de Kredietinstellingen welke
bij koninklijk besluit van 6 Juli 1939, in
uitvoering van dé wet varT V Februari
•1939, "eene Staatswaarborg van 375 mil-
üoèn frank bekomen hebben om, door
liet verleenen van kapitalen aan geriri-
gen interest, het behoud en de uitbrei-
ding van koopvaardij- en visschersvlo-
ten alsmede .de werkzaamheid der Bel-
gische scheepswerven- te; bevorderen.

Die beide erkende instellingen, name-
lijk de Algemeene Spaar- en Lijfrente-
kas en de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid, geven slechts
gevolg aan eene kredietaanvraag na het
advies te hebben ingewonnen van een
comité samengesteld uit vertegenwoor-
digers van de Ministeries van Finan-
ciën, Buitenlandsche Zaken, Economi-
sche Zaken en Zèewezen.

Reeders of reederijen die eerie leening
ontvangen van de bovengenoemde in-
stellingen kunnen bovendien van den
Staat eene jaarlijksche tusschenkomst
bekomen van 3 % op de ontleende som-
men, ten einde den last der daarvoor
verschuldigde Interesten te verlichten.

Dit zijn ongetwijfeld gunstige voor-
waarden; bij de aanvraag tot krédiet-
verleening moet de aanvrager evenwel
gedetailleerde overzichten indienen van
zijne uitbatingsrekeningen, wat voor
onze kleine en zelfs tamelijk groote vis-
scherijreeders wel een ernstige hinder-
paal zal zijn, daar velen onder hen het
nooit noodig geoordeeld hebben eene
ernstige boekhouding te voeren niette-
genstaande luidens de wet. elke zeevaart-
onderneming — wat eene 'visScherij-
reederij zeker wel is — als eene handels-
onderneming moet aanzien worden.

Het is begrijpelijk dat. instellingen
zooals de Algemeene Spaar- en Lijf-
rentekas en de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de. Nijverheid geen
kapitalen zullen ter beschikking stellen
van ondernemingen die geen boek hou-
den.

Zelfs waar boek wordt gehouden kun-
nen zich nog soms onaangename ver-
rassingen voordoen, vooral wanneer het
instellingen betreft die de gekende leus
huldigen: «les affaires, c'est l'argent
des autres J>.

Daarom zou eene Onderlinge Vissche-
rijkredietkas die b.v.b. de helft der leé-
nlngen met eigen middelen zou doen, het
grootste vertrouwen inboezemen aan dé
afdeeling van de Algemeene Spaar- en
Lijfrentekas die, zooals we hooger gezegd
hebben, gelast is goedkoop krediet aan
maatschappelijke werken te verleenen.

Volledigheidshalve zou hier nog kun-
nen gewag gemaakt worden van de kre-
dieten welke over enkele jaren aan ver-
scheidene ondernemingen werden toege-
kend door den Dienst voor Economisch
Herstel, beter gekend onder zijn verkorte
Fransche bénming O.R.E.C. (Office de
Redressement Economique).

Vijf visschersvaartuigen werden met
krediet van den O.R.E.C. in de laatste
jaren gebouwd, waarvan er reeds een
paar aan een vreemde natie 'verkocht

provincie van 9 tot 12 uur en van 2 t o t - j n e n d e d r I e a n d e r e m den vreemde
vertoeven.

Dit behoort echter" tot het verleden,
en daar wij het over toekomstplannen
hebben willen wij, om te sluiten, nog de
aandacht vestigen op het Comité dat
door dé zorgen van het Commissariaat
voor 's Lands Wederopbouw eerlang te
Oostende zal- gesticht worden, met op-
dracht de schade vast te stellen en te
schatten aan Belgische visschersvaar-
tuigen door oorlogsfelten toegebracht.

Alhoewel daaromtrent totnogtoe niets
beslist is, mag nochtans verwacht wor-
den dat, zooals reeds voor de binnen-
schepen gedaan werd, de visschersvaar-

4 üur.
's Vrijdags voor de bezoekers van Brus-

sel van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur.
Er wordt uitdrukkelijk de aandacht op

gevestigd dat op de andere dagen enkel
deze personen zullen ontvangen wórden
die drager zijn van een schriftelijke uit-
noodiging. ; , .

TREKKING VAN 21 FEBRUARI 1942
VAN LOTERIJ WINTERHULP

Zi'h betaalbaar met 100 frank: de
20.000 biljetten waarvan hef mmraler
eindigt óp: 0. !, .

Zijn betaalbaar met 250 frank : de
2.000 biljetten waarvan het nummer ein-
digt óp: 38

Zijn betaalbaar met 1000 frank : de
400 biljetten waarvan het nummer ein-
digt op: 303 — 735

Zijn betaalbaar met 5.000 frank-: de
40 biljetten waarvan het nummer ein-
digt op: 0527 — 4734. '

Zijn betaalbaar met 10.000 frank: de
20 biljetten waarvan het nummer ein-
digt op: 7135;

Zijn betaalbaar mét 25.000 frank: de
12 biljetten waarvan hét nummer ein-
digt op: 36715 — 05812 33998 — 60659
85975 — 88749.

Zi.'n betaabaar met 50.000 frank: de
8 biljetten waarvan het nummer ein-
digt op: 52895 — 35300 — 78598 — 50154.

Zijn betaalbaar met 100.000 frank: de
5 biljetten dragende de nummers: 226674
281483 — 117699 — 136970 — 191422.

Is betaalbaar met 1.000.000 frank: het
biljet dragende het nummer 178748.

TENTOONSTELLING VAN VLAAMSCHE
KUNST

De provinciale kultuurdienst van West-
Vlaanderen, richt }n samenwerking met
de Gouwgilde van Vlaamsche Kunste-
naars, een reeks tentoonstellingen in,
voorbehouden aan werken van West-
Vlaamsche letterkundigen, toondichters,
kunstschilders, beeldhouwers, architec-
ten, enz.
• Deze tentoonstellingen en boekenwe-
ken worden beurtelings Ingericht te
Brugge, Torhout, Tielt, Roeselare, Kor-
trijk, leper, Poperinge, Nieuwpoort, Oos-
tende en Blankenberge en zullen aan-
vangen te Brugge met Paschen 1942 (5
April).

Zoo breed mogelijk opgevat, zullen de-
ze kunstmanifestaties aan al de Vlaam-
sche kunstenaars de gelegenheid geven
hun werken bekend te maken. Daarom
wordt aan alle West-Vlaamsche kunst-
schilders, beeldhouwers, letterkundigen,
architecten en toondichters een dringen-
den oproep gedaan ten einde zich binnen
den kortst mogelijken tijd te laten in-
schrijven bij den Secretaris van den
Kultuurdienst van West-Vlaanderen, H.
René Hansoul, Gentstraat, 2, te Oosten-

Wendt U 8TBRFO1VAL tot

August Verburgh
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tuigen welke oorlogsschadè zouden
den hebben die niet of onvoldoende !
verzekering gedekt was, eveneens \
schotten zullen kunnen; bekomen op
vergoedingen die hun geb"eurlijk lal
wegens geleden oorlogsschadè zou
kunnen toekomen.
;. Voor de binnenscheepvaart is het
krijgen van die voorschotten öhderw
pen aan de verplichting de verkrei
sommen te besteden aan de herstèn
of vervanging van de beschadigde!
vernielde schepen. Het komt er üv
daad voor 's lands wederopbouw op
dat de economische uitrusting in r.
vroegeren toestand of liever in een
teren toestand die ten volle rekensch
houdt met de economische toekomstn.
gelijkheden en ook met de laatste teij
nische verbeteringen op het gebied
scheepsbouw en zeevisscherij.

Daarvoor zal niet meer, zooals vn
ger steeds gedaan werd, in het wil
mogen gebouwd worden, maar 'zal er a
wel ingestudeerd plan van wederopbol
onzer visschersvloot moeten ppgemaj
worden.

Dit gewichtig punt zullen wij in
der volgende hoofdstukken onzer
komstplannen bespreken. . • ;

•-.-. Verjtaa

Rechtbanken

RECHTBANK TE BRUGGE

Slagen. — In een schuilkelder bra<
genaamde V. d. Dr. van Breedene slai
toe aan Is. omdat het kind van deze las
ste te veel rumoer maakte.

Door de rechtbank van Brugge w<
V. d: Dr. veroordeeld tot 182 fr. geldboi
of 8 dagen gevang zonder schorsing.

Diefte. — In het slachthuis had de (
naamde P. van Blankeriberge een zek<
hoeveelheid slachtvet ontvreemd. H
onderzoek werd ingesteld én' men k
uitmaken dat het vet toekwam aan
een beenhouwer bij wien'P werkza;
was. Deze laatste werd veroordeeld
een geldboete van 700 fr. of l'maa
gevang zonder schorsing.

Slagen. — De vrouwen Georgette L.
D. W. beiden van Uitkerke schijnen n
al te best overeen te komen. Van sche
woorden kwam het tot gewelddaden.
Georgette L. werd tot 182 fr. geldboi
of 8 dagen veroordeeld.

RECHTBANK VAN VEURNE

Erge zedenzaak. — De hotèlhoutj
Florent JH. uit De Panne, thans opi
sloten 'in de gevangenis van Brugge,wtl
beticht van te De Panne een aanrand!
op de eerbaarheid en een verkrachtiT
door middel van gewelddaden te hebb
gepleegd op een minderjarige, benecj
de 14 jaar. Wegens deze feiten werd
veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstri
met ontzegging van zijn burgerrecht
:edurende een termijn van vijf jaar.

Bezit van geestrijke dranken. -
banketbakkersgast. F. Robërt, uit K<|
sijde, werd wegens bezit van geèstrijj
dranken, veroordeeld tot een geli
van 350 frank of 15 dagen vervangei
gevangenisstraf niet verbëurdverklarl|
der aangeslagen dranken. :

Diefstal met braak/—De metserdieii
Henri Sm. uit HOütem-Veürne,- "h
Oostdulnkerké, op T November 194V. i
ijzeren koffertje, bevattende 2500 fr.
behulp van braak, bedrieglijk wegger
men ten nadeële van Constant Vermo emmer
Bij verstek werd hij verwezen tot v '•& gr°(

maanden gevangenisstraf en tot e»6 t e v 0

geldboete van".700'fr. of een maand.

dat dank zij de

V E R Z A C H T E N D E , K O O RTS W E R E N D E en
V E R S T E R K E N D E eigenschappen van

Het luit Keu
dit het meest doelmatige
geneesmiddel Is tegen

Hoofdpijn, oververmoeienis of koorts zijn dikwijls het begin
van griep. Houdt haar tegen met een naar "WÏT KRUISJES'
en U zult in staat blijven uw dagelijksch werk te verrichten,
want indien U de ziekte haar gang laat gaan loopt U gevaar
een paar dagen in bed te moeten blijven.

GRIEP •'RHEUMATISCHE PIJNEN . STRAMHEID .
VERMOEIDHEID • HOOFD. EN fANDPIJN

PIJNLIJKE MAANDSTONDEN
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